
 به نام خدا

 سوالات آیین نامه اصلی موتور سیکلت 

9دقیقه         شماره آزمون :  01سوال        زمان :  91تعداد : 

 نام این تابلو چیست؟ -1
 شانه خطرناک -0پیچ های پی در پی             -9

ست باریک می شود.راه از را -4             راه لغزنده -9

 نام این تابلو چیست؟ -2
 تونل -0تقاطع                         -9

پایان آزاد راه -4بن بست                       -9

 نام این تابلو چیست؟ -3
دست انداز -0چاله                        -9

 راه لغزنده -4شانه خطرناک             -9

د؟می باش« جاده دو طرفه»بیانگر کدام تابلو  -4

 این تابلو بیانگر چیست؟  -5
 پیچ به راست -0پیچ به چپ                      -9

گردش به راست ممنوع -4گردش به چپ ممنوع          -9

 این تابلو بیانگر چیست؟   -6
 ورود ممنوع -0رعایت حق تقدم                -9

عبور کلیه وسائل نقلیه ممنوع -4            خیابان اصلی       -9

 این تابلو بیانگر چیست؟   -7
سبقت ممنوع          -9

 سبقت مجاز می باشد. -0

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است.  -9

 حق تقدم عبور با شما -4

می باشد؟« پایان تمام محدودیت ها» کدام تابلو  -8

می باشد؟« کاهش خطوط عبور» کدام تابلو بیانگر  -11 می باشد؟« عبور موتور سیکلت ممنوع»تابلو  کدام -9

 این تابلو بیانگر چیست؟  -11
 پایان محدوده پارک آزاد     -9

 پایان محدوده توقف ممنوع -0

محدوده توقف ممنوع در ساعات معین -9

 منطقه محدودیت سرعت -4

 ن تابلو چیست؟نام ای  -12
 کیلومتر 61حداقل سرعت  -9

 سرعت توصیه شده -0

کیلومتر بر ساعت ممنوع 61سرعت بیش از  -9

 متر ممنوع 61رعایت فاصله کمتر از  -4

کدامیک از موارد زیر جان فرد را به خطر نمی اندازد؟ -13
 فقدان تنفس -0فقدان ضربان قلب                        -9

 خونریزی شدید -4قلب                        ضربان شدید -9

کدام مورد از مصادیق حقوق شهروندی در ترافیک می باشد؟ -14
 حرکت بین خطوط ترافیک -0حرکت با سرعت زیاد              -9

 حرکت مارپیچ در رانندگی -4حرکت غیر ایمن                    -9

 است؟صحیح وارد زیر در انجام کمک های اولیه کدامیک از م -15
حین ارائه کمک های اولیه اگر آرامش ندارید سریعتر کار خود را باید به اتمام  -9

 رسانید.

در ارائه کمک های اولیه اصل بر این است که به سرعت بیمار را از محل  -0

 حادثه دور نماییم.

 ددر ارائه کمک های اولیه باید روشی انتخاب شود که سریعتر جواب می ده -9

 هر چند احتمال خطر در آن وجود داشته باشد.

در ارائه کمک های اولیه باید روشی انتخاب شود که موثرتر و مفید تر از   -4

 سایر روشها بوده و صدمه ای به مصدوم وارد نکند.

کدام مورد زیر منظور و مفهوم رانندگی با سرعت مطمئنه را  -11

 بیان می کند؟
 لارانندگی با سرعت های با -9

رانندگی بر اساس شرایط محیطی و جاده ای  -0

 رانندگی با سرعت های پایین -9

 رانندگی در ساعات روز -4

 9  0  9  4

 9  0  9  4

9  0  9  49  0  9  4



 حداقل تجهیزات موتور سوار چیست؟ -17
کلاه ایمنی ، کاپشن ، شلوار مناسب ، دستکش و چکمه -9

 ایمنی و چکمه کلاه -0

 کاپشن ، شلوار مناسب و عینک -9

 عینک ، کلاه ایمنی ، دستکش و چکمه -4

ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع همان ..... است -18
 توقف -9

 ایستادن  -0

 توقف ممنوع -9

 ایستادن ممنوع -4

با مشاهده چراغ قرمز راهنمایی و در صورت نبودن خط ایست  -19

چند متری چراغ راهنمایی و رانندگی باید توقف کنیم؟برای توقف در 
 سه متری  -9

 دو متری  -0

 پنج متری  -9

 چهار متری  -4

سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به  -21

چپ می باشد ..............
 ر هنگام روز مجاز است.د -9

 مجاز است. -0

 ممنوع است. -9

درجه دو ممنوع است.فقط در معابر شریانی  -4

در چند متر بعد از تونل و پل ها ، سبقت گرفتن آزاد است؟  -21
 سبقت از انتهای آنها مجاز است. -0متری                     51 -9

 متری  01 -4                  متری 911 -9

شما راننده موتور سیکلت برای تغییر مسیر موظفید از چه  -22

 ا استفاده نمایید؟فاصله ای از راهنم
متری  901 -4متری        051 -9      متری  911 -0متری         951 -9

هرگاه دو یا چند وسیله نقلیه از دو یا چند راه مختلف به تقاطع  -23

هم عرض و فاقد علائم برسند حق تقدم عبور با وسیله ای است که 

..........
دارد. در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار -9

 به سمت راست گردش می کند. -0

 دارای سرنشین بیشتری است. -9

 می باشد.دارای شتاب و سرعت بیشتری  -4

راننده موتور سیکلت برای گردش به چپ ، ضمن زدن چراغ  -24

راهنما بایستی برای آگاهی سایر رانندگان .........
 دست چپ را به طور افقی نگه داشته. -9

 رف بالا نگه داشته.دست چپ را به ط -0

 دست چپ را به طرف پایین نگه داشته. -9

 دست راست را به طرف بالا نگه داشته. -4

هنگام عبور از کنار عابری که قصد عبور از سمت چپ به راست  – 25

 خیابان را دارد چه باید بکند؟
 باید فاصله مناسب را با وی رعایت نموده و از سمت چپ خیابان گذر کنیم. -9

 باید فاصله مناسب را با وی رعایت نموده و از سمت راست خیابان گذر کنیم.  -0

 مت راست گذر کنیم.سباید سریعاً از  -9

باید مسیر حرکت خود را حفظ نموده و در حال مستقیم به حرکت خود ادامه  -4

 دهیم.

هنگام تغییر مسیر انجام کدامیک از اعمال زیر کامل تر و کم  -21

 خطر تر است؟
 استفاده از راهنما –دیدن آینه  –بررسی ترافیک  -9

 سرعت در تغییر مسیر –دیدن از بالای شانه  –بررسی ترافیک  -0

زدن  –سرعت در تغییر مسیر  –دیدن از بالای شانه  –بررسی ترافیک  -9

 راهنما

مت دیدن س –دیدن آینه برای بررسی ترافیک عقب  –بررسی ترافیک جلو  -4

ی استفاده از راهنما –نه در سمتی که قصد تغییر مسیر دارید عقب از بالای شا

 مناسب

چگونه باید عمل  برای تغییر جهت و گردش در سرعت های بالا -27

 نمود؟
 فرمان را باید به طور کامل به جهت مورد نظر چرخاند. -9

 کیلومتر بر ساعت کاهش داد. 91باید سرعت را به کمتر از  -0

را باید به مقدار لازم به سمت داخل پیچ متمایل نمود. بدن و موتور سیکلت -9

 باید کلاج را گرفته به صورت خلاص حرکت نمود. -4

صدور گواهینامه رانندگی مجدد برای کسانی که گواهینامه  -28

آنان اخذ و یا توقیف شده چگونه است؟
 مجاز است. -9

 با مجوز راهنمایی و رانندگی مجاز است. -0

 امه یکساله مجاز است.صدور گواهین -9

 ممنوع است. -4

کدامیک از موارد زیر در خصوص حمل ترک نشین صحیح می  -29

 باشد؟
ترک نشین نمی تواند در صورت لزوم با علامت دست به سایر خودرو ها علامت  -9

 دهد.

 ترک نشین نباید با هماهنگی راننده پیاده یا سوار شود. -0

 وتور سواری )کلاه و لباس ( مجهز باشد.ترک نشین نباید به تجهیزات م -9

 هر دو پای ترک نشین نباید همیشه روی جاپایی باشد.   -4

در هنگام سر خوردن چرخ عقب موتور سیکلت باید فرمان  – 31

 را به کدام سمت حرکت داد؟
 مخالف جهت سر خوردن -9

 نباید فرمان را حرکت داد. -0

به همان سمت و متناسب با سر خوردن -9

 فرمان را باید به صورت مستقیم  -4



 به نام خدا 

 سوالات آیین نامه اصلی موتور سیکلت 

0دقیقه         شماره آزمون :  01سوال        زمان :  91تعداد : 

 نام این تابلو چیست؟ -1
درصد 91شیب سربالایی  -0              خطر سقوط در آب -9

 سربالایی خطرناک -4      درصد 91شیب سرازیری  -9

 نام این تابلو چیست؟ -2
پیچ به راست -0        ود.راه از چپ باریک می ش -9

 خطر -4جاده باریک می شود.                -9

 این تابلو بیانگر چیست؟  -3
 عبور اطفال -0عبور پیاده ممنوع              -9

عبور عابر پیاده -4گذرگاه عابر پیاده              -9

هشدار می دهد؟« عبور عابر پیاده » کدام تابلو درباره -4

 این تابلو بیانگر چیست؟  -5
 ورود ممنوع -0عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع       -9

پایان تمام محدودیت ها -4ورود از هر دو طرف ممنوع       -9

 این تابلو بیانگر چیست؟   -6
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع  -0سبقت ممنوع             -9

 ایست -4      عبور موتور سیکلت ممنوع   -9

این تابلو بیانگر چیست؟   -7
 بوق زدن ممنوع  -9

 تعمیرگاه -0

 استفاده از بوق شیپوری ممنوع  -9

 بیمارستان -4

این تابلو بیانگر چیست؟  -8
 عبور عابر پیاده -9

 عبور اطفال  -0

 فقط عبور پیاده -9

  عبور پیاده ممنوع -4

ه نقلیه مقابل است، را اعلام کدام تابلو ،حق تقدم عبور با وسیل -9

 می دارد؟ 

می باشد؟« پارکینگ» کدام تابلو بیانگر  -11

این تابلو بیانگر چیست؟   -12 عنوان کدام تابلو ، راهنمای مسیر ، می باشد؟  -11
 پارک سوار -9

محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز -0

 پارکینگ -9

آزاد محدوده پارک -4

کدامیک از موارد زیر در خصوص کمک های اولیه صحیح می  -13

 باشد؟
 یا در بیمارستان انجام شود.حادثه  کمک های اولیه می تواند در محل  -9

کمک های اولیه سبب کاهش چشمگیر مرگ و میر و تخفیف بیماری و آسیب  -0

 های مصدوم می شود.

 پزشکان صورت بگیرد.انجام کمک های اولیه حتماً باید توسط  -9

کمک های اولیه تأثیری در تخفیف بیماری و آسیب های مجروح نداشته و  -4

 صرفاً جهت بالا بردن روحیه بیمار صورت می گیرد.

رانندگان هنگام روبه رو شدن با وسایل نقلیه ای که در جهت  -14

مخالف حرکت می کند حداقل از چند متری بایستی از چراغ عبور ) 

ن استفاده نمایند؟ نور پایی
 متری  51  -9

 متری  911 -0

 متری  951 -9

         متری 051 -4

 کدام مورد به رانندگی تهاجمی مربوط می شود؟ – 15
 رانندگی مطمئن -0با سرعت مطمئنه           رانندگی  -9

عجولانهو  رانندگی سریع -4رانندگی با رعایت مقررات             -9

بور از خط مقابل برای رهایی از ترافیک از خصوصیات کدام ع -11

 گروه زیر می باشد؟
    رانندگان پرخطر -0 رانندگان منضبط                          -9

رانندگان خردمند  -9رانندگان ایمن                               -4

 9  0  9  4

9  0  9  4
9  0  9  4

9  0  9  4



م می باشد؟کدامیک از موارد زیر جزء نیاز های حیاتی مصدو – 17
 گردش خون مناسب –تنفس به اندازه کافی  –باز بودن راه تنفس  -9

 عدم وجود خونریزی -تنفس کمتر از حد معمول –بسته بودن راه تنفس  -0

 گردش خون مناسب –خونریزی شدید  –باز بودن راه تنفس  -9

 گردش خون مناسب –بالا بودن درجه حرارت بدن  –باز بودن راه تنفش  -4

 همان ایستادن ممنوعبر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی  -81

........ است.
 توقف ممنوع -0ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه          -9

توقف مطلقاً ممنوع -4 توقف                                           -9

هدف از طراحی شانه راه در دو طرف خط های عبور رفت و  -19

 شت کدام است؟برگ
ییر سرعت برای پیوستن به جریان ترافیک تغ -9

 خط کمکی برای تردد و افزایش ظرفیت -0

 ایستادن برای استراحت -9

 توقف اضطراری -4

حداکثر سرعت مجاز در راه های بیرون شهر )جاده های اصلی(  -21

در شب چند کیلومتر در ساعت است؟
9-  15  0- 55

9-  65  4- 01

رانندگی با موتور سیکلتی که پلاک غیر مجاز دارد .......؟ -21
 مجاز است. -0                        ممنوع است.  -9

.فقط در جاده های روستایی مجاز است -4در معابر محلی مجاز است.          -9

هنگامیکه برای شما تصادف منجر به خسارت مالی رخ داده  -22

است و امکان حرکت از وسیله نقلیه سلب نشده باشد موظفید .......
 وسیله نقلیه را در محل تصادف متوقف نمایید. -9

 برای بازدید کارشناس وسیله نقلیه را از محل حادثه تکان ندهید. -0

 منتقل کنید تا موجب سد معبر نگردد.وسیله نقلیه را به کنار راه  -9

 با اطرافیان مشورت و اقدام نمایید. -4

وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت می باشد  -23

نسبت به وسیله نقلیه متوقفی که در حال شروع حرکت به عقب 

است .......؟
عبور نماید. حق تقدم نداردلیکن می تواند سریع -0حق تقدم ندارد.            -9

 در صورت عبور سریع حق تقدم ندارد. -4حق تقدم دارد.            -9

رانندگانی که قصد گردش به راست و یا چپ را دارند موظفند  -24

از چه فاصله ای به محل گردش راهنما بزنند؟
 متری 051 -0متری                            011 -9

 متری 911 -4       متری                     951 -9

 کدام گزینه درباره کلاه ایمنی درست است؟ -25
چند فرد مختلف می توانند از یک کلاه ایمنی به طور مشترک استفاده کنند. -9

از یک کلاه ایمنی حتی در صورت ضربه خوردن همواره می توان استفاده  -0

 نمود.

ور سوار را محدود می کلاه ایمنی حتی نوع استاندارد آن ، میدان دید موت -9

 کند.

 طلق جلوی کلاه ایمنی نیز باید استاندارد باشد. -4

در حین حرکت و مشاهده اتومبیلی که از سمت راست در حال  -21

وارد شدن به تقاطع است برای قرار گرفتن در زاویه دید خودرو چه 

 باید بکنیم؟
ه باشیم.به سمت چپ مسیر مجاز خود رفته و برای توقف آمادگی داشت -9

 به سمت راست خود رفته و برای توقف آمادگی داشته باشیم. -0

 به مسیر مستقیم ادامه داده و برای توقف آمادگی داشته باشیم. -9

 به مسیر ادامه داده و با زدن بوق اعلام حضور می کنیم. -4

در صورتیکه از هر دو سمت تقاطع خودرو هایی قصد ورود به  -27

 حق تقدم عبور با شماست چه باید بکنیم؟تقاطع را دارند و 
سرعت را افزایش داده و با حفظ فاصله مناسب از آنها و بدون تغییر مسیر از   -9

 تقاطع عبور نماییم.

 سرعت را افزایش داده و به سمت چپ خط عبوری می رویم. -0

 سرعت را افزایش داده و به سمت راست خط عبوری می رویم.  -9

اده و با حفظ فاصله مناسب از آنها و بدون تغییر مسیر از سرعت را کاهش د -4

 تقاطع عبور نماییم.

کدامیک از موارد زیر را باید در هنگام سبقت گرفتن رعایت  -28

 کرد؟
زدن  –دیدن خط عبوری از بالای شانه  –بررسی وضعیت پشت سر از آینه  -9

 راهنما

 نشین از سبقت مطلع نمودن ترک  –بررسی وضعیت پشت سر از آبنه  -0

 دیدن خط عبوری مقصد در آینه –تنظیم آینه  -9

 انحراف ناگهانی به چپ –مطلع نمودن ترک نشین از سبقت  –زدن راهنما  -4

انجام ترمز گیری دو مرحله ای باعث کدام مورد زیر می گردد؟ -29
 افزایش بازده ترمز گیری  -9

 سر خوردن موتور سیکلت -0

 یری کاهش بازده ترمز گ -9

 کاهش ایمنی راندن  -4

برای افزایش توانایی های رانندگی موتور سیکلتی را باید  -31

انتخاب نمایید که .........
 وزن آن متناسب با قدرت بدنی شما باشد. -9

 سبک باشد. -0

در کاربرد های عادی از صد و بیست کیلو سنگین تر نباشد. -9

 سرعت بالایی نداشته باشد. -4



 به نام خدا

 سوالات آیین نامه اصلی موتور سیکلت 

9دقیقه         شماره آزمون :  01سوال        زمان :  91تعداد : 

 این تابلو بیانگر چیست؟  -1
 رعایت حق تقدم-0به تابلو رعایت حق نقدم نزدیک می شوید    -9

تقاطع فرعی و اصلی -4   به تابلو رعایت ایست نزدیک می شوید  -9

 ین تابلو بیانگر چیست؟ا  -2
توقف در روز های فرد هفته ممنوع -0منطقه توقف ممنوع      -9

 ایستادن ممنوع -4        توقف در روز های زوج هفته ممنوع  -9

 این تابلو بیانگر چیست؟  -3
کیلومتر برساعت ممنوع  91سرعت بیش از  -9

کیلومتر  91پایان حداقل سرعت  -0

کیلومتر          91ل سرعت حداق -9

کیلومتر ( 91سرعت )  محدودیتپایان   -4 

کدام تابلو بیانگر آن است که عبور از هر دو سمت مجاز می باشد؟ -4

 نام این تابلو چیست؟   -5
گذرگاه عابر پیاده -0عبور عابر پیاده             -9

اده ممنوععبور پی -4ایستادن ممنوع            -9

این تابلو بیانگر چیست؟   -6
تعمیرگاه  -0تلفن عمومی                         -9

 هتل -4                    جایگاه سوخت   -9

 این تابلو بیانگر چیست؟   -7
به تابلو رعایت حق نقدم نزدیک می شوید   -9

 رعایت حق تقدم  -0

 خطر  -9

 ایست -4

یانگر چیست؟این تابلو ب  -8
 برآمدگی -9

 پایان جداکننده  -0

 جریان همگرا -9

  شروع جدا کننده -4

می « متری  111تقاطع جاده و راه آهن در » کدام تابلو بیانگر  -9

 باشد؟ 

می باشد؟« فقط عبور دوچرخه » کدام تابلو بیانگر  -11

ت؟شه با نقطه رأس فوقانی بیانگر چیستابلو پبج گو -12 شد؟نام کدام تابلو ، راه یک طرفه ، می با  -11
 عبور اطفال -9

زیرگذر یا رو گذر -0

 مدرسه -9

گذرگاه پیاده -4

در هنگام امداد رسانی و در صورتیکه خطر جدی مصدوم را  -13

تهدید نمی کند سعی کنید مصدومین را .........
 از محل دور نمایید.  -9

 بدون جا به جا کردن درمان کنید. -0

 به کمک سایرین به بیرون از صحنه انتقال دهید. -9

تنها گذاشته و تا رسیدن امداد به آنها دست نزنید. -4

رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی می باشد؟ -14
 معروف بودن  -9

 میزان ثروت  -0

 میزان سواد -9

 شخصیت و درک اجتماعی -4

ر هنگام درمان یک مصدوم چه مواردی را به طور منظم  و د -15

 مداوم بایستی کنترل و ارزیابی کرد؟
 محل جراحت و خونریزی  –محل شکستگی  -9

 درجه حرارت –تنفس  –نبض  –سطح هوشیاری  -0

 میزان وزش باد –درجه هوا  -9

تعداد تنفس –تعداد ضربان قلب  –محل ضرب دیدگی مصدوم  -4

رد نمونه ای از رفتار پرخطر هنگام رانندگی است؟کدام مو -11
 حرکت بین خطوط -9

 استفاده از تلفن همراه -0

 توجه به جلو -9

 رعایت فاصله طولی  -4

 9  0  9  4

9  0  9  49  0  9  4

9  0  9  4



بر اساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی توقف عبارت است از ........ -17

 ایست وسیله نقلیه در زمان طولانی بدون حضور راننده  -9

 یله نقلیه برای هر مدت ممنوعایست وس -0

 ایست وسیله نقلیه در زمان طولانی با حضور راننده  -9

 ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه -4

رانندگانی که قصد تغییر مسیر یا توقف وسیله نقلیه خود را  -18

دارند موظفند از چه فاصله ای به وسیله ی چراغ راهنما علامت 

 بدهند؟
متری  911 -0                      متری          951 -9

متری  051 -4متری                               011  -9

برای تغییر مسیر به سمت راست و در صورتیکه وسیله نقلیه  -19

موتوری چراغ راهنما نداشته باشد باید ........
 دست راست را به طرف بالا نگهداشت.  -9

 نگهداشت. دست راست را به طور افقی -0

 دست چپ را به طرف بالا نگهداشت.  -9

 دست چپ را به طور افقی نگهداشت.  -4

در هنگام رانندگی و مشاهده چراغ چشمک زن قرمز چه  -21

 اقدامی باید انجام داد؟
 عبور با احتیاط  -9

عبور از تقاطع با سرعت زیاد و احتیاط لازم -0

 ایست و عبور -9

ت کم و احتیاط لازمعبور از تقاطع با سرع  -4

در شهر ها و مناطق مسکونی ، در خیابان های شریان اصلی  -21

حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟
9- 51  0- 61

9- 01  4- 55

وسیله ای است که هنگام ورود به میدان ها ، حق نقدم عبور با  -22

........
 در درون میدان در حال حرکت است. -9

 به سمت راست گردش می کند. -0

در سمت راست وسیله نقلیه ی دیگر قرار دارد. -9

 به سمت مستقیم در حال حرکت است. -4

علایم آگاه سازی برای سبقت در هنگام شب .........؟ -23
 پایین فقط تبدیل و تعویض نور چراغ بالا و -9

 استفاده از بوق کوتاه -0

مراه چراغ راهنماه تبدیل و تعویض نور چراغ بالا و پایین به  -9

 استفاده از بوق بلند به طور متناوب -4

منظور ه و ب  مفهوم خط کشی عرضی که در ورودی تقاطع -24

مرز توقف وسایل نقلیه پیش از گذرگاه پیاده بر سطح راه  تعیین

 است؟ ترسیم می شود ، کدام
 خط ایست -0پیاده رو                               -9

خطوط ممتد -4خط عبور                             -9

قبل از ورود به تقاطع کدامیک از اقدامات زیر را باید انجام  -25

 داد؟
 کاهش سرعت -0نگاه کردن به سرعت سنج                  -9

زدن راهنمای راست  -4                 زدن راهنمای چپ          -9

در هنگام ترمز گیری در راه های لغزنده برای جلوگیری از سر  -21

خوردن موتور سیکلت باید چه اقدامی انجام دهید؟
 با سرعت از منطقه ناهموار عبور نمایید. -9

 سرعت خود را کم و با احتیاط برانید. -0

 عبور نمایید. با سرعت ولی با ترمز های ناگهانی -9

 هرگز از راه لغزنده عبور ننمایید. -4

کدام یک توانایی موتور سوار را برای واکنش در برابر موانع  -27

 پیش بینی نشده هنگام ورود به پیچ ها افزایش می دهد؟
 افزودن سرعت و طی کردن پیچ در کمترین زمان -9

عمق دید فراهم  کاهش سرعت و قرار گیری در جایی که بیشترین میدان و -0

 شود.

 استفاده از دنده معکوس -9

 برداشتن یک از پا ها از روی جاپایی -4

برای رانندگی ایمن در شب کدام یک از موارد زیر را باید رعایت  -28

 نمود؟
ها و اطمینان از درستی کارکرد آنها، عقب ، راهنما تمیز نمودن چراغ های جلو -9

ه دیگر حرکت می کنید کاملاً به آن ها نزدیک هنگامی که پشت سر وسیله نقلی -0

 شوید.

 در صورت لغزندگی خیابان تنها از ترمز جلو استفاده نمایید. -9

به منظور داشتن دید بهتر در شب ضرورتی به استفاده از کلاه ایمنی نمی باشد. -4

غبار و به طور کلی کاهش  هنگام بارندگی ، مه گرفتگی ، گرد و -29

نندگان باید .............میدان دید را
 از نور بالا استفاده کنند -9

 بستگی به نوع موتور دارد -0

 نوع طلق داردبستگی به  -9

 از نور پایین استفاده کنند -4

نقاط کور آینه ها را چگونه می توان جبران نمود؟ – 31
 نگاه کردن به اطراف از بالای شانه ها -9

 تنظیم دقیق تر آینه ها -0

 آینه سوم بر روی طلق موتور سیکلت  نصب -9

 آینه ها هیچ نقطه کوری نداردند. -4



 به نام خدا

 سوالات آیین نامه اصلی موتور سیکلت 

4دقیقه         شماره آزمون :  01سوال        زمان :  91تعداد : 

 تابلو چیست؟نام این  -1
پیچ های پی در پی )اولین پیچ به چپ(-0    پیچ به راست    -9

پیچ به چپ   -4     اولین پیچ به راست( پیچ های پی در پی )-9

 نام این تابلو چیست؟ -2
 عبور اطفال -0عبور پیاده ممنوع                    -9

ابر پیادهعبور ع -4                   گذرگاه عابر پیاده -9

 این تابلو بیانگر چیست؟ -3
رعایت حق تقدم -0  به تابلو ایست نزدیک می شوید   -9

 ایستادن ممنوع -4                              میدان -9

 این تابلو بیانگر چیست؟ -4
 راننده معلول -0بوق زدن ممنوع               -9

لفن عمومی ت -4راننده ناشنوا                    -9

 این تابلو بیانگر چیست؟ -5
 پیچ به چپ -0    میدان                        -9
جهت عبور در میدان -4                 تراکم ترافیک  -9

 این تابلو بیانگر چیست؟ -6
  محل ایستادن -0                      ایست   -9

ستادن ممنوعورود و ای -4       ایستادن ممنوع       -9

این تابلو بیانگر چیست؟ -7
  فقط عبور پیاده -9

 عبور عابر پیاده -0

 گذرگاه عابر پیاده -9

 عبور پیاده ممنوع  -4

این تابلو بیانگر چیست؟ -8
 پایان تمام محدودیت ها  -9

 توقف ممنوع  -0

 پایان سبقت ممنوع -9

 تقاطع با راه آهن -4

 ، را اعلام میعبور وسایل نقلیه موتوری ممنوعیت کدام تابلو ، -9

 دارد؟ 

این تابلو بیانگر چیست؟ -11
 عبور اطفال  -9

 گذرگاه پیاده -0

 فقط عبور دوچرخه و پیاده -9

 فقط عبور پیاده -4

 این تابلو بیانگر چیست؟ -11
مقابل استحق تقدم عبور با وسیله نقلیه  -9

 جاده دو طرفه  -0

 ر با شماحق تقدم عبو -9

 عبور از هر دو سمت مجاز -4

این تابلو بیانگر چیست؟ -12
 تقاطع فرعی با اصلی در قوس -9

 پیچ به راست -0

 پارک سوار -9

 گردش به راست آزاد -4

در ارزیابی مصدومین کدامیک را باید در اولویت انجام کمک  -13

 های اولیه قرار داد؟
شدید است نظیر سوختگی یا زخم مصدومینی که آسیب های آن ها بسیار  -9

 های وسیع 

مصدومینی که آسیب های آنها کمتر است و با انجام کمک های اولیه سریعاً  -0

 بهبود می یابند.

 مصدومینی که از سن بالاتری نسبت به سایر مصدومین برخوردارند. -9

 کودکان در اولویت انجام کمک های اولیه هستند. -4

منفی در رانندگی چه می گویند؟ به مجموعه رفتار های -14
 رانندگی ایمن -9

 رانندگی مطمئنه -0

 رانندگی تهاجمی -9

 فرهنگ رانندگی -4

لباس موتور سوار بهتر است از چه رنگی باشد؟ -15
 رنگ تیره  -9

 مهم نیست -0

 ترکیبی از رنگ های مختلف -9

 رنگ روشن -4

کدام است؟منظور از طراحی خط ایست در ورودی تقاطع  -11
 حرکت عابران پیاده بر روی خط مورد نظر -9

 مرز توقف وسایل نقلیه -0

 اعلام خطر به کاربران ترافیک -9

 رویت شبکه معابر در هنگام تاریکی -4

9  0  9  4



نوعی خط عبور که خودرو های ورودی به مسیر اصلی به  -17

منظور همگرایی با جریان ترافیک در آن خط قرار می گیرند؟
 خط کمکی -0یژه                         خط و -9

 خط سبقت -4              خط تغییر سرعت -0

در کنترل و تنظیم عبور و مرور کدام مورد بر سایرین مقدم  -18

 است؟
 چراغ راهنمایی -0فرمان پلیس                                -9

راهنماییتابلو های  -4خط کشی و ترسیم ها                    -9

در هنگام توقف راننده موتور سیکلت باید ........... -19
 دست راست را به طرف پایین نگه دارد. -9

 دست چپ را به طرف بالا نگه دارد -0

 دست چپ را به طور افقی نگه دارد -9

 دست چپ را به طرف پایین نگه دارد. -4

ورد است؟علایم آگاه سازی برای گرفتن سبقت در روز کدام م -21
 تعویض نور چراغ بالا و پایین -9

 اشاره با دست -0

 بوق کوتاه و چراغ راهنما  -9

 نور متناوب تبدیل و سرعت افزایش -4

در معابر محلی و میادین شهر ها ، حداکثر سرعت چند  -21

 کیلومتر در ساعت است؟
9- 51                              0- 65 

9- 91                              4- 45

دور زدن از روی خط پر یا یک خط ممتد .......... -22
 با رعایت احتیاط مجاز است -0مجاز است.                     -9

در صورت شلوغی خیابان ممنوع است -4ممنوع است                   -9

رانندگی با موتور سیکلتی که پلاک نداشته چگونه است؟ -23
 ابر روستایی مانعی ندارددر مع -9

 در معابر شهری مانعی ندارد -0

 ممنوع است مگر با مجوز از شهرداری -9

 ممنوع است -4

اگر خودروی طویلی در سر چهار راه به سمت چپ متمایل  -24

شود و شما قصد عبور از سمت راست آن را دارید چه باید بکنید؟
 با زدن بوق از کنار آن عبور می کنیم -9

ید به راهنمای آن توجه کرد چرا که احتمال دارد برای گردش به راست با -0

 ابتدا مقداری به سمت چپ منحرف شده باشد

 با حفظ سرعت از کنار آن عبور می کنیم -9

بدلیل عدم برخورد با آن سرعت را افزایش داده و از کنار آن عبور می کنیم. -4

از ر سیکلت کدامیک از موارد زیر در خصوص عبور موتو -25

 سطوح خطرناک صحیح است؟
هنگام عبور از ریل راه آهنی که مورب است باید سرعت را کاهش داده و  -9

 عمود بر ریل از روی آن عبور کرد

حرکت بر روی سطوحی که اصطکاک مناسبی ایجاد می کنند خطرناک است -0

 صطکاکندمواد ریخته شده بر روی راه آسفالته نظیر روغن ها عامل ایجاد ا -9

زمین های خیس عامل ایجاد اصطکاک زیاد بین چرخ ها و سطح راه می  -4

 باشد.

 ابعاد مناسب موتور سیکلت چگونه تعیین می شود؟ -21
 ارتفاع نشیمن گاه کمتر از یک متر باشد -9

 دست کم نوک انگشتان پا باید با زمین تماس داشته باشد -0

دارد ، هر دو پا باید به طور کامل روی  وقتی زین موتور سیکلت بین پاها قرار -9

 زمین باشد

 زمین را لمس کند کافی است.تنها اگر یکی از پاها بتواند  -4

وضعیت زانو ها هنگام انجام گردش به چه شکل باید باشد؟ -27
 باز کردن پا ها و فاصله دادن زانوها از باک -9

 نگه داشتن کنار باک -0

 زانو وی جاپایی و باز کردنبرداشتن یکی از پاها از ر -9

 شکمبالا آوردن زانوها به سمت  -4

کدام یک از موارد زیر در رانندگی تهاجمی نقش دارد؟ -28
 رعایت مقررات رانندگی -9

 ارتقاء فرهنگ رانندگی -0

 عدم صحبت با تلفن همراه -9

 پرخاشگری در رانندگی -4

 کمک های اولیه چیست؟ -29
گویند که مصدوم را در محل حادثه از خطر نجات دهد.به اقدامات اولیه ای  -9

به اقدامات اولیه ای گویند که بلافاصله پس از بروز حادثه و قبل از رسیدن   -0

 به مرکز درمانی صورت می گیرد.

 به اقدامات اولیه ای گویند که در درمانگاه یا مراکز اورژانس انجام می شود.  -9

پرستاران در مرکز اورژانس انجام پذیرد.به اقداماتی گویند که توسط  -4

خصوص حمل ترک نشین صحیح است؟کدامیک از موارد زیر در– 31
 هر دو پای ترک نشین باید –راننده باید تجربه و مهارت لازم را داشته باشد -9

رفیت حمل ترک نشین را داشته موتور ظ -روی جاپایی باشد حتی هنگام توقف

 باشد

هر دو پای ترک نشین باید روی جاپایی باشد  -زم برای راننده تجربه و مهارت لا -0

 موتور ظرفیت ترک نشین را داشته باشد.  - هنگام توقف به جز

استفاده از راهنما به هنگام سوار کردن ترک  –تجربه و مهارت لازم برای راننده   -9

 نشین 

ر لق و زنجیکمک فنر ها تنظیم -موتور ظرفیت حمل ترک نشین را داشته باشد -4

 باشد



 به نام خدا

 سوالات آیین نامه اصلی موتور سیکلت 

5دقیقه         شماره آزمون :  01سوال        زمان :  91تعداد : 

 نام این تابلو چیست؟ -1
 ورود ممنوع -0  توقف ممنوع           -9

با راه آهنتقاطع  -4   تقاطع                  -9

 چیست؟نام این تابلو  -2
 بر آمدگی  -0        جاده باریک می شود -9

شانه خطرناک -4                 دست انداز   -9

این تابلو بیانگر چیست؟  -3
   پیچ های پی در پی  -9

 گردش به چپ ممنوع -0

 دور زدن ممنوع -9

پیچ به چپ   -4 

ی باشد؟م سبقت ممنوعکدام تابلو بیانگر  -4

 نام این تابلو چیست؟   -5
 راه لغزنده -0            پرتاپ سنگ    -9

جاده باریک می شود  -4          ریزش سنگ      -9

این تابلو بیانگر چیست؟   -6
 جهت عبور در میدان -0                        تقاطع        -9

 میدان -4        فقط گردش به چپ مجاز -9

این تابلو بیانگر چیست؟  -8 فقط عبور به راست مجاز می باشد؟ کدام تابلو بیانگر این است که -7
 کاهش خطوط عبور  -9

  افزایش خطوط عبور  -0

بسته بودن یکی از خطوط عبور -9

 بن بست -4

 متری 311تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند در » تابلو بیانگر  کدام-11 می باشد؟ «  خط عبور برای گریز» کدام تابلو بیانگر  -9

می باشد؟« 

این تابلو بیانگر چیست؟  -12 می باشد؟« پایان منطقه توقف ممنوع » کدام تابلو بیانگر  -11
 خط عبور برای گریز -9

بسته بودن یکی از خطوط عبور  -0

سمت راست بن بست -9

 بن بست -4

در امداد رسانی به مصدومین ، کدام گروه در اولویت هستند؟ -13
 زخم های سطحی  -9

 سوختگی ها -0

 شکستگیهای خفیف -9

افراد بیهوش -4

کدام مورد زیر از عوامل تاثیر گذار در حوادث جاده ای و مرگ  -14

سال در کشور می باشد؟ 41و میر در گروه سنی زیر 
 بی توجهی به فرهنگ رانندگی  -9
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انهرانندگی با رفتار های پرخاشگر -9
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گردش خون نامناسب –درجه حرارت طبیعی شتن عدم دا-فقدان ضربان قلب -0
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حالت بیهوشی  - فقدان تنفس  - گردش خون نامناسب  -4

کدام خط به منظور تغییر سرعت و یا انجام حرکات گردشی و یا  -11

اد می شود؟افزایش ظرفیت راه در کنار خط عبور ایج
 خط سبقت        -9

 خط تغییر سرعت -0

 خط ویژه  -9

خط کمکی -4

 9  0  9   4

9  0  9  49  0  9  4

9  0  9  4

9  0  9  4
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 ا به طور افقی نگهداشتهدست چپ ر -0
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در جاده فرعی در روز ، حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت  -21

 است؟
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9- 15                        4- 61

ی و رانندگی وجود نداشته یدر گذرگاه پیاده که چراغ راهنما -21
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وسیله نقلیه ای که به طور مستقیم حرکت می کند  -4

کدام قسمت راه برای توقف اضطراری وسایل نقلیه به کار می  -22

 رود؟ 
 خط عبور -9

 خط ویژه -0

ممتد ایست خطوط -9

 شانه راه -4
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 در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد -0

 سرعت بیشتری دارد -9

 باشد در حال گردش به چپ می -4

راننده ای که مرتکب تصادف منجر به جرح یا فوت گردیده  -24
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 وسیله نقلیه  -0

 انسان -9

آلودگی محیط زیست -4

از موارد در خصوص تغییر مسیر بین خطوط عبوری کدامیک  -21
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 زدن راهنما -عقب ترافیک کنترل -اجتناب از تغییر مسیر ناگهانی  -0

یر مسیرسریع تغیانجام   -عقب ترافیک کنترل -اجتناب از تغییر مسیر ناگهانی  -9

 و عقب ترافیک جلو کنترل -ناگهانی  تغییر مسیرو سریع انجام   -4

نقاط کور آینه ها را چگونه می توان جبران نمود؟ -27
 ها هتنظیم دقیق تر آین -9

 نگاه کردن به اطراف از بالای شانه ها -0

 نصب آینه سوم بر روی طلق موتور سیکلت  -9

 آینه ها هیچ نقطه کوری ندارند. -4

هنگامیکه وسیله ای قصد سبقت از شما را دارد چه باید بکنید؟ -28
 ا کاهش دهیمبا او همکاری نموده و در صورت لزوم سرعت خود ر -9

 دهیم افزایشا با او همکاری نموده و در صورت لزوم سرعت خود ر  -0

 تا زمانی که آمادگی لازم را نداریم به وی اجازه عبور ندهیم -9

با افزایش سرعت از سبقت گرفتن وی جلوگیری نماییم. -4

در هنگام گرفتن فرمان موتور سیکلت توسط دست ها برای  -29

جلوگیری از استفاده ناگهانی و یک باره گاز مچ دست ها باید .......
 رف بالا باشدبه ط -9
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 به طرف پایین باشد  -9

 اف باشدص -4
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 هاسر ، دست ها و پا -9

 چشم ها -0

 زانو ها -9

انگشت های دست و پا -4



 1آزمون موتورسیکلت 

نیازمند ... است که بدون رعایت آن ها، رانندگی ایمن امکان  موتورسیکلترانندگی با  :1سؤال 

 پذیر نمی باشد؟

   الف( آمادگی جسمانی

 ب( مهارت کافی 

 ز ج( تمرک

 ✅د( همه موارد 

 از پای چپ برای کنترل چه چیزی استفاده می شود؟ :2سؤال 

  الف( گاز

 ب( ترمز عقب 

 چ ج( کال

 ✅دال دنده د( پ

موتور سوار به دلیل استفاده از تمامی اعضای بدن در رانندگی، به ویژه ... و ... باید از  :3سؤال 

 سالمت جسمانی بهره مند باشد؟

 ✅ الف( دست و پا 

 ب( دست و چشم 

 م ج( پا و چش

 ش د( دست و گو



ت، رابطه ... با یکدیگر دارند، کلو تعادل موتورسی : میزان سطوح تماس وسیله با زمین4سؤال 

 یعنی هر چه سطح اتکا ... باشد، تعادل وسیله نیز ... می یابد؟

 افزایش  -کمتر  -الف( مستقیم 

 ش افزای -بیشتر  -ب( عکس 

 ✅ش کاه -کمتر  -ج( مستقیم 

 ش افزای -کمتر  -د( مستقیم 

 : بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتوری کدام است؟5سؤال 

 ✅ی ف( آلودگی دیدارال

 ی ب( آلودگی شنیدار

 ا ج( آلودگی هو

 رد د( همه موا

بیند ... و ...  ی: هنگام تصادف از بغل یا واژگونی، اولین قسمتی که بیشتر آسیب م6سؤال 

 است؟

 ساق و مچ دست  الف(

 ن ب( سر و گرد

 ✅پا ج( ساق و مچ 

 پا د( دست و 

ین دو چرخ زیاد و ارتفاع زین کم و دستگیره ها در کدام نوع موتورسیکلت فاصله ب :7سؤال 

 بلند می باشند؟



 الف( مسافرتی 

 ب( ورزشی یا مسابقه ای 

 ✅ج( کروزر یا تفریحی 

 د( استاندارد یا شهری 

: هنگام کج کردن موتورسیکلت به منظور عبور از پیچ ها، سطح اتکا ... می یابد و باید 8سؤال 

 سرعت را ... داد؟

 کاهش  -الف( افزایش 

 ✅کاهش  -ب( کاهش 

 افزایش  -ج( کاهش 

 افزایش  -د( افزایش 

: کدام نوع موتورسیکلت برای استفاده در جاده های صاف و آسفالته طراحی شده و 9سؤال 

 دارای چرخ های کوچک و بدنه اسپرت و فانتزی می باشد؟

 الف( موتوکراس 

 ( تریال ب

 ✅( اسکوتر ج

 ( تورینگ د

 وتورسیکلت به چه منظور به صورت پره ای ساخته می شود؟: چرخ های م10سؤال 

 الف( کاهش وزن 

 ب( کاهش قیمت 



 ج( حفظ منطقی استحکام 

 ✅د( همه موارد 

 : موتورهای دو زمانه به دلیل ... منسوخ شده اند؟11سؤال 

 الف( قیمت باال 

 ✅ب( آالیندگی باال 

 ج( قدرت کم 

 د( همه موارد 

 وتور چیست؟: وظیفه روغن در م12سؤال 

 الف( روان نمودن حرکت قطعات 

 ب( خنک کاری 

 ج( تمیز نمودن بلوک موتور 

 ✅د( همه موارد 

 : انتقال نیرو در ترمز جلو توسط .... انجام می شود؟13سؤال 

 الف( اهرم 

 ب( روغن ترمز 

 ✅ج( سیم های فلزی 

 د( پدال 

 ی باشد؟: مهمترین بخش های سیستم انتقال قدرت ... و ... م14سؤال 

 ✅الف( کالچ و گیربکس 



 ب( گیربکس و موتور 

 ج( چرخ ها و موتور 

 د( زنجیر چرخ و گیربکس 

 : وظیفه کالچ، قطع و وصل ارتباط میان ... و ... می باشد؟15سؤال 

 الف( بلوک موتور و چرخ ها 

 ✅ب( بلوک موتور و گیربکس 

 ج( زنجیر چرخ و چرخ ها 

 د( بلوک موتور و زنجیر چرخ 

 میزان مناسب آزادی یا سفتی زنجیر چرخ باید چه مقدار باشد؟ :16ل سؤا

 ✅میلیمتر  15الف( 

 میلیمتر  10ب( 

 میلیمتر  25ج( 

 میلیمتر  10د( 

 : بدترین نوع آسیب در تصادف موتورسیکلت از ناحیه ... و ... می باشد؟17سؤال 

 الف( دست و پا 

 ✅ب( سر و گردن 

 ج( سر و قفسه سینه 

 ا د( سر و پ

 : کدام قطعه ولتاژ باتری را تا چند هزار برابر افزایش و سپس به شمع انتقال می دهد؟18سؤال 



 الف( وایر شمع 

 ب( باتری 

 ج( دینام 

 ✅د( کوئل 

 : کاله ایمنی استاندارد باید حداقل تا ... درجه به هر طرف، تأمین میدان دید نماید؟19سؤال 

  45الف( 

  180الف( 

  360الف( 

 ✅ 105الف( 

 : چراغ نور پایین موتورسیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟20سؤال 

 متر  30الف( 

 ✅متر  35ب( 

 متر  60ج( 

 متر  150د( 

 سواری با رنگ روشن استفاده کرد؟ : چرا باید از لباس های مخصوص موتور21سؤال 

 الف( مقاومت بیشتر نسبت به رنگ تیره 

 گ تیره ب( راحتی بیشتر نسبت به رن

 ج( زیبایی بیشتر نسبت به رنگ تیره 

 ✅د( جلب توجه سایر رانندگان به خود و موتورسیکلت 



 سواری بدون استفاده از ... ممنوع است؟ : طبق قوانین و مقررات، موتور22سؤال 

 الف( دستکش مخصوص 

 ✅ب( کاله ایمنی 

 ج( عینک مخصوص 

 سواری  د( کفش مخصوص موتور

 سیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟باال موتور: چراغ نور 23سؤال 

 متر  30الف( 

 متر  35ب( 

 متر  60ج( 

 ✅متر  150د( 

 : تایرهای موتورسیکلت باید نزدیک به ... میلیمتر آج داشته باشند؟24سؤال 

 ✅الف( یک 

 ب( دو 

 ج( یک و نیم 

 د( دو و نیم 

 له ... شنیده شود؟ : صدای بوق موتورسیکلت باید حداقل از فاص25سؤال 

 متری  100الف( 

 متری  70ب( 

 متری  50ج( 



 ✅متری  30د( 

 : آسیب پذیرترین اعضا در موتور سواری عبارت اند از: ...؟ 26سؤال 

 ✅الف( دست ها، پاها، سر 

 ب( چشم ها، دست ها، بینی 

 ج( کمر، پاها، سر 

 د( سر و دست ها 

 یب دارای ... و ... پایه می باشد؟: جک بغل و وسط موتورسیکلت به ترت27سؤال 

 ✅الف( یک و دو 

 ب( دو و یک 

 ج( دو و دو 

 د( یک و سه 

معموالً کلیدهای چراغ های جلو در سمت ... و کلیدهای چراغ های راهنما در سمت  :28سؤال 

 ... فرمان می باشد؟

 ✅چپ  -الف( راست 

 راست  -ب( چپ 

 چپ  -ج( چپ 

 راست  -د( راست 

 ه ایمنی استاندارد، کالهی است که دارای .... باشد؟: کال29سؤال 

 الف( مقاومت 



 ب( طلق جلو 

 ج( وزن کم 

 ✅د( مجوز سازمان ملی استاندارد ایران 

 : چرا راکب موتورسیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟30سؤال 

 الف( سرعت زیاد موتورسیکلت 

 ب( سرعت زیاد خودرو 

 ✅ر موتورسیکلت ج( حفاظ کمت

 د( عدم استفاده از کاله ایمنی 

 2آزمون موتورسیکلت 

 : انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط .... انجام می شود؟1سؤال 

 الف( اهرم 

 ب( روغن ترمز 

 ✅ج( سیم فلزی 

 د( پدال 

: در صورتی که در حادثه ای، قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده 2سؤال 

 یا احساس نشود نشانه چیست؟

 الف( انسداد ریه و رسیدگی فقط توسط دکتر متخصص 

 ✅ب( انسداد راه هوایی و باید راه هوایی را باز کرد 

 ج( ایست قلبی و تماس با اورژانس 



  هیچکدامد( 

 : منظور از کشیدن دنده معکوس چیست؟3سؤال 

 الف( کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط عادی 

 ✅اهش دنده از سبک به سنگین در شرایط غیر معمول ب( ک

 ج( کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط عادی 

 د( کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط غیر معمول 

 : رفتارهای نابهنجار ترافیکی باعث ایجاد چه مشکلی می گردند؟4سؤال 

 ✅الف( پرخاشگری اجتماعی و ترافیکی 

 انی ب( مشکالت روحی و رو

 ج( مشکالت ترافیک و شخصیتی 

 د( ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا 

 ثانیه ای، فاصله ایست که ... ؟ 5: منظور از فاصله 5سؤال 

 ✅ثانیه طی می کند  5الف( وسیله نقلیه شما در مدت 

 ثانیه به سرعت مورد نظر می رسد  5ب( وسیله نقلیه شما در مدت 

 متر را طی می کند  500ثانیه مسافت  5ج( وسیله نقلیه شما در مدت 

 د( هیچکدام 

 : اولین کاری که در یک صحنه تصادف باید انجام داد کدام مورد است؟6سؤال 

 ✅الف( جلوگیری از وقوع حادثه دیگر 

 ب( حفظ صحنه تصادف 



 ج( خروج مصدومان 

 د( روشن کردن فالشرهای خودرو 

 ... است؟: کم کردن دنده نسبت به افزایش دنده 7سؤال 

 ✅الف( دشوارتر 

 ب( آسانتر 

 ج( تفاوتی ندارد 

 د( امکان پذیر نیست 

 : عالئم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می شوند؟8سؤال 

 الف( دایره 

 ✅ب( مثلث 

 ج( لوزی 

 د( مربع 

 : لرزش فرمان در سرعت های باال نشانه چیست؟9سؤال 

 الف( کم بودن باد تایرها 

 دن باد تایرها ب( زیاد بو

 ✅ج( باالنس نبودن چرخ ها 

 د( همه موارد 

 : از پای راست برای کنترل کدام پدال ها استفاده می شود؟10سؤال 

 الف( گاز 



 ✅ب( ترمز 

 ج( کالچ 

 د( گزینه الف و ب 

 : راه محلی چگونه راهی می باشد؟11سؤال 

 الف( خیابان های شریانی فرعی را به اصلی متصل می کند 

 وچه ها را به خیابان های شریانی اصلی متصل می کند ب( ک

 ✅ج( کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند 

 د( خیابان های فرعی را به خیابان های اصلی متصل می کند 

 : وظیفه .... ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو می باشد؟ 12سؤال 

 الف( دیفرانسیل 

 ب( کالچ 

 ✅ج( گیربکس 

 پدال گاز د( 

 : آلودگی دیداری به چه معناست؟13سؤال 

 الف( تأثیر بر میزان دید راننده 

 ب( هوای مه آلود 

 ج( تأثیرات گازهای خروجی مخرب از وسایل 

 ✅د( تأثیر عینی نامطلوب ناشی از دید وسیله نقلیه 

 : چه کسانی مجاز به هدایت ترافیک هستند؟14سؤال 



 الف( نیروی کمکی 

 ص خودمان ب( با تشخی

 ج( رانندگان دارای گواهینامه پایه یک 

 ✅د( پلیس راهنمایی و پلیس مدرسه و کارگران تعمیرات 

 : پدال دنده مستقیماً با کدام قسمت ارتباط دارد؟15سؤال 

  دیفرانسیلالف( 

  گیربکسب( 

  جعبه دندهج( 

 ✅ گزینه ب و جد( 

 وظیفه سیم ترمز چیست؟ :16سؤال 

 الف( حرکت موتور 

 ب( روشن کردن چراغ ترمز 

 ✅ج( انتقال نیرو 

 د( همه موارد 

 : انتقال نیرو در ترمز جلو توسط .... انجام می شود؟17سؤال 

 الف( اهرم 

 ب( روغن ترمز 

 ✅ج( سیم های فلزی 

 د( پدال 



 کدام یک از گزینه ها نقص فنی محسوب نمی شود؟ :18سؤال 

 الف( نداشتن چراغ های جلو و عقب 

 ن ترمز جلو ب( نداشت

 ✅ج( کم بودن باد الستیک ها 

 د( همه موارد 

: در صورتی که با تغییر مسیر ناگهانی وارد حاشیه راه و سطوح شنی و لغزنده می 19سؤال 

 شوید، بهتر است ابتدا سرعت خود را ... داده و سپس به ... تغییر مسیر دهید؟

 آرامی  -الف( افزایش 

 آرامی  -ب( کاهش 

 سرعت  -ج( افزایش 

 ✅سرعت  -د( کاهش 

: ممکن است رانندگان پشت سر موتورسیکلت در روز، متوجه ترمز گرفتن 20سؤال 

 موتورسیکلت نشوند، چه راه کاری پیشنهاد می کنید؟

 ✅الف( فشردن متناوب پدال ترمز 

 ب( روشن کردن راهنما 

 ج( فشردن پایدار پدال ترمز 

 د( استفاده از بوق 

 ر خوردن چرخ عقب موتورسیکلت به هر سمت، فرمان را باید .... ؟: در هنگام س21سؤال 

 ✅الف( به همان سمت سر خوردن بگیرید 



 ب( به سمت مخالف سر خوردن بگیرید 

 ج( رها کرد و ترمز گرفت 

 د( فرمان را باید محکم گرفت 

 : از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟22سؤال 

 الف( گاز 

 ب( ترمز 

 ✅دنده  ج(

 د( هیچکدام 

 : قبل از ترک موتورسیکلت مطمئن شوید که .... ؟23سؤال 

 الف( موتورسیکلت در دنده یک قرار گرفته باشد 

 ب( چرخ جلو قفل شده باشد 

 ج( سوئیچ را برداشته باشید 

 ✅د( همه موارد 

در پشت سر یک اتومبیل همیشه در مسیری حرکت کنید که از  : هنگام حرکت24سؤال 

 ریق ... سایر وسایل نقلیه در میدان دید آن ها قرار بگیرید؟ط

 الف( آینه بغل 

 ✅ب( آینه جلو 

 ج( پنجره کناری 

 د( همه موارد 



 : انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط .... انجام می شود؟25سؤال 

 الف( اهرم 

 ب( روغن ترمز 

 ✅ج( سیم فلزی 

 د( پدال 

 هوای مه آلود چه کار باید انجام داد؟ : در رانندگی در روز و26سؤال 

 الف( از نور باال استفاده کرد 

 ✅ب( از نور پایین استفاده کرد 

 ج( از چراغ های راهنما استفاده کرد 

 د( چراغ ها باید خاموش باشند 

 : مبدل کاتالیستی در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد؟27سؤال 

 ش می دهد توان موتور را افزای -الف( شمع 

 باعث افزایش سرعت خودرو می شود  -ب( شمع 

 ✅گازهای مضر را به بی ضرر تبدیل می کند  -ج( اگزوز 

 باعث کاهش صدای ناهنجار موتور می شود  -د( اگزوز 

 : یکی از موارد افزایش احتمال خطر در شب ....28سؤال 

 الف( استفاده از چراغ ها 

 ب( استفاده از سایبان 

 ✅میدان دید راننده  ج( کم بودن



 د( خواب آلودگی راننده 

: هنگامی که در پشت سر یک وسیله نقلیه در حرکت هستید برای جلوگیری از 29سؤال 

 تصادف با آن وسیله نقلیه، قانون ... را رعایت کنید؟

 ثانیه ای  5الف( فاصله 

 ثانیه ای  5ب( مسافت 

 ✅ثانیه ای  2ج( 

 د( حق تقدم عبور 

 زمانی تایر موتورسیکلت نیاز به تعویض دارد؟: چه 30سؤال 

 ✅میلیمتر برسد  1الف( ارتفاع آج به کمتر از 

 میلیمتر برسد  2ب( ارتفاع آج به کمتر از 

 میلیمتر برسد  3ج( ارتفاع آج به کمتر از 

 د( هر سال یکبار 

 3آزمون موتورسیکلت 

را با خودرو جلویی به بیش از ...  در شرایط بارندگی و لغزندگی راه، فاصله زمانی خود: 1سؤال 

 افزایش دهید؟

 ثانیه  2الف( 

 ✅ثانیه  3ب( 

 ثانیه  4ج( 

 ثانیه  5د( 



 : سوار کردن کودکان ... در جلوی موتورسیکلت ممنوع است؟2سؤال 

 سال  7الف( کمتر از 

 سال  10ب( کمتر از 

 سال  12ج( کمتر از 

 ✅د( در هر سنی 

 چشمک زن و رنگارنگ در وسیله نقلیه: استفاده از چراغ های: 3سؤال 

 الف( مجاز است. 

 ب( در کنار وسیله نقلیه جهت جلوگیری از خطر مجاز است. 

 ج( جلوی موتورسیکلت مانعی ندارد. 

 ✅د( ممنوع است. 

: در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند با 4سؤال 

 ر واحدی شوند:هم وارد خیابان مجاو

 ✅الف( حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت راست گردش می کند. 

 ب( حق تقدم عبور با وسیله ای است که به سمت چپ گردش می کند. 

 ج( هر دو می توانند عبور کنند. 

 د( هر کدام سریعتر حرکت می کند. 

 ه چپ می باشد:: سبقت گرفتن از سمت راست وسیله ای که در حال گردش ب5سؤال 

 الف( ممنوع است. 

 ✅ب( مجاز است. 



 ج( به دستور مقامات ممکن است. 

 د( باید پست وسیله ماند و بعد از گردش از او سبقت گرفت. 

 : در یک تقاطع با چراغ چشمک زن قرمز مواجه می شوید، چه کار می کنید؟6سؤال 

 الف( بدون توقف به حرکت ادامه می دهید. 

 ✅با رعایت حق تقدم عبور می کنید.  ب( ایست کرده و

 ج( توقف می کنید و منتظر می شوید چراغ سبز شود. 

 د( به حرکت ادامه می دهید. 

 : تمام وسایل نقلیه در میدان باید از سمت ... حرکت کنند و از سمت ... خارج شوند؟7سؤال 

 چپ  -الف( راست 

 راست  -ب( چپ 

 چپ  -ج( چپ 

 ✅راست  -د( راست 

 : برای سبقت از موتورسیکلت و دوچرخه کدام گزینه باید در نظر گرفته شود؟8سؤال 

 الف( فضای کمتری برای وسیله نقلیه در نظر گرفته شود. 

  با سرعت بیشتری سبقت می گیریم.ب( 

 ✅ فضای بیشتری برای وسیله نقلیه در نظر می گیریم.ج( 

  با بوق زدن راه را باز می کنیم.د( 

 از انتخاب مسیر درست برای گردش چیست؟: منظور 9سؤال 

 ✅الف( پیش از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید. 



 ب( پس از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید. 

 ج( هنگام گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید. 

 د( استفاده از راهنما پیش از گردش 

در شب از فاصله چند متری از نور پایین  در هنگام مواجه شدن با اتومبیل مقابل :10سؤال 

 استفاده می کنید؟

 متری  100الف( فاصله 

 ✅متری  150ب( فاصله 

 متری  70ج( فاصله 

 متری  110د( فاصله 

: هنگام گردش و تغییر مسیر با موتورسیکلت در راهی که دارای خط کشی است، از 11سؤال 

 چه فاصله ای باید راهنما زد؟

 ✅متری  100الف( 

 متری  150ب( 

 متری  70ج( 

 متری  30د( 

 : محدود نمودن سرعت در راه ها چگونه مشخص می شوند؟12سؤال 

 الف( عالئم 

 ✅ب( تابلو 

 ج( فلش ها 



 د( خط کشی ها 

: منظور از تقاطع کور تقاطعی است که ... و به همین دلیل دارای میدان دید مناسب 13سؤال 

 نیست؟

 ✅ا مناسب است الف( گوشه های آن فاقد انحن

 اهنمایی است ب( فاقد چراغ ر

 ج( فاقد خط کشی عرضی است 

 د( همه موارد 

 از تلفن همراه استفاده کنید؟: در حین موتور سواری چه موقع می توانید 14سؤال 

 الف( نیاز به انجام تلفن ضروری باشد. 

 ب( وسیله نقلیه دارای دنده اتوماتیک باشد. 

 رمان را با یک دست بگیرید. ج( مهارت کافی داشته و ف

 ✅د( هیچ وقت 

چپ تقاطع، خودرویی قصد گردش به راست دارد، مسیر حرکت خود : اگر در قسمت 15سؤال 

 را به کدام سمت باید تغییر مسیر دهید؟

 الف( چپ 

 ✅ب( راست 

 ج( مستقیم 

 د( نیاز به تغییر مسیر نیست 

 هنما زد؟: در بزرگراه ها از چه فاصله ای باید را16سؤال 



 متری  100الف( 

 ✅متری  150ب( 

 متری  200ج( 

 متری  70د( 

 : برای کمک به فرد مصدوم چه کار باید انجام داد؟17سؤال 

 الف( باال و پایین رفتن قفسه سینه بیمار را نگاه کنید 

 ب( به خروجی هوا طی بازدم گوش کنید 

 ج( جریان هوا را با برخورد به صورت خود احساس کنید 

 ✅( همه موارد د

 : حمل بار به معنای اصطالحی آن برای موتورسیکلت .... ؟18سؤال 

 الف( مجاز است 

 ✅ب( مجاز نیست 

 ج( در حد متعارف مجاز است 

 د( قانونی برای آن تعریف نشده است 

: هنگامی که در پشت سر یک وسیله نقلیه در حرکت هستید برای جلوگیری از 19سؤال 

 نقلیه، قانون ... را رعایت کنید؟تصادف با آن وسیله 

 ثانیه ای  5الف( فاصله 

 ثانیه ای  5ب( مسافت 

 ج( حق تقدم عبور 



 ✅ثانیه ای  2د( 

 : مهمترین عامل تصادفات رانندگی چیست؟20سؤال 

 الف( مسائل مکانیکی 

 ✅ب( اشتباه رانندگان 

 ج( شرایط آب و هوایی 

 د( شرایط جاده 

 به معنای تقاطع از کدام نوع تابلوها می باشد؟ : تابلو به شکل مثلث21سؤال 

 ✅الف( هشدار دهنده یا اخطاری 

 ب( بازدارنده یا انتظامی 

 ج( آگاهی دهنده یا اخباری 

 د( محلی 

 : حرکت گروهی موتورسیکلت ها در معابر شهری .... ؟22سؤال 

  مجاز استالف( 

 ✅ ممنوع استب( 

  با رعایت قوانین مجاز استج( 

  ر شب مجاز استفقط دد( 

 منظور از سطوح خطرناک چیست؟ :23سؤال 

 الف( سطوح با عرض کم 

 ب( سطوح سراشیبی 



 ✅ج( سطوح با اصطکاک کم 

  گزینه الف و بد( 

 هنگام بارندگی، مه گرفتگی، گرد و غبار یا کاهش میدان دید، از ... استفاده کنید؟ :24سؤال 

 الف( نور باال 

 ✅ب( نور پایین 

 ج( فالشر 

 د( گزینه الف و ج 

: آزادراه به راهی گفته می شود که حداقل دارای ... خط اتومبیل رو و یک شانه 25سؤال 

 حداقل به عرض ... برای هر طرف رفت و برگشت داشته باشد؟

 ✅سه متر  -الف( دو 

 سه متر  -ب( سه 

  دو متر -دو ج( 

  دو متر -سه د( 

نظور عبور از پیچ ها، سطح اتکا ... می یابد و باید : هنگام کج کردن موتورسیکلت به م26سؤال 

 سرعت را ... داد؟

 کاهش  -الف( افزایش 

 ✅کاهش  -ب( کاهش 

 افزایش  -ج( کاهش 

 افزایش  -د( افزایش 



 : بدترین نوع آسیب در تصادف موتورسیکلت از ناحیه ... و ... می باشد؟27سؤال 

 الف( دست و پا 

 ✅ب( سر و گردن 

 سینه  ج( سر و قفسه

 د( سر و پا 

: اگر در قسمت راست تقاطع، خودرویی قصد ورود به تقاطع را دارد، مسیر حرکت 28سؤال 

 خود را باید به کدام سمت تغییر مسیر دهید؟

 الف( راست 

 ✅ب( چپ 

 ج( مستقیم 

 د( نیاز به تغییر مسیر نیست 

بنابر قانون .... رعایت در حرکت گروهی موتورسیکلت ها در جاده، فاصله ایمن را  :29سؤال 

 کنید؟

 ✅الف( دو ثانیه 

 ب( سه ثانیه 

 ج( پنج ثانیه 

 د( حق تقدم عبور 

: هرگاه پالک، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مفقود یا از بین برود 30سؤال 

 مالک یا نماینده قانونی وی مکلف است: 



 ری اطالع دهد ساعت به نزدیک ترین کالنت 48الف( مراتب را ظرف 

 ب( مراتب را ظرف یک هفته به نزدیک ترین کالنتری اطالع دهد 

 ✅ساعت به واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی اعالم کند  48ج( مراتب را ظرف 

 د( مراتب را ظرف یک هفته به واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی اعالم کند 

 4آزمون موتورسیکلت 

 موارد زیر الزمه شروع رانندگی است؟ کدامیک از :1سؤال 

 الف( گرفتن اهرم کالچ 

 ✅ب( پوشیدن کاله کاسکت 

 ج( کم باد نبودن الستیک ها 

 د( پوشیدن کفش مناسب 

: راهی است که در برخورد با راه دیگر به طور معمول عریض تر است و با نصب عالئم 2سؤال 

 راهنمایی و رانندگی، اصلی تلقی می گردد؟

 ✅ده اصلی الف( جا

 ب( جاده فرعی 

 ج( آزادراه 

 د( بزرگراه 

: عبور موتورسیکلت و موتور گازی و دوچرخه سوار از پیاده رو و وسط دسته جات و 3سؤال 

 بازار .... ؟

 الف( مجاز است 



 ✅ب( ممنوع است 

 ج( در صورت خلوت بودن مجاز است 

 د( با سرعت کم و احتیاط مجاز است 

 کلت و موتور گازی هنگام لغزنده بودن راه .... ؟: راندن موتورسی4سؤال 

 الف( مجاز است 

 ✅ب( ممنوع است 

 ج( با احتیاط مجاز است 

 د( در شب ممنوع است 

 : اگر آینه درست تنظیم شده باشد، ... را در آن خواهید دید؟5سؤال 

 الف( قسمتی از سر و گردنتان 

 ✅ب( قسمتی از شانه و بازویتان 

 ج( بازوهایتان 

 ( ساق دستتان د

 در شرایط یخبندان چگونه می توان از لغزش چرخ های موتورسیکلت جلوگیری کرد؟ :6سؤال 

 الف( سفت گرفتن فرمان 

 ✅ب( با دنده سنگین و سرعت کم 

 ج( با دنده سبک و سرعت کم 

 د( از ترمز جلو استفاده شود 

 : بی توجهی به عالئم و مقررات رانندگی نشانه ....7سؤال 



 عدم بینایی چشم  الف(

 ب( عدم تجربه ی رانندگی 

 ج( عدم سواد کافی 

 ✅د( عدم توانایی در رانندگی 

 : باربند در عقب موتورسیکلت به چه منظوری استفاده می شود؟8سؤال 

 الف( جهت نشستن کودکان 

 ب( جهت نشستن سرنشین اضافی 

 ✅اضافی بار ج( جهت قرار دادن و بستن 

 تورسیکلت هنگام تصادف د( جلوگیری از آسیب مو

 : کدامیک از موارد زیر مهمترین عامل تصادف است؟9سؤال 

 ✅الف( اشتباهات رانندگان 

 ب( شرایط راه 

 ج( نقص فنی 

 د( آب و هوا 

 : کدام اقدام در زمان مواجه شدن با حیوانات الزم است؟10سؤال 

 الف( از بوق استفاده می کنیم 

 ✅می شویم  ب( آرام حرکت کرده و آماده توقف

 ج( سریع از آنها سبقت می گیریم 

 د( هیچکدام 



 : اگر آینه ها از نوع محدب باشند، آنچه را می بینید ... از فاصله واقعی می باشد؟11سؤال 

 الف( دورتر 

 ✅ب( نزدیکتر 

 ج( فاصله واقعی می باشد 

 د( هیچکدام 

اتومبیلی بدون رعایت  : زمانی که در یک جاده دو طرفه در حال حرکت هستید و12سؤال 

 فاصله جلوی شما قرار می گیرد چه اقدامی باید انجام دهید؟

 ✅ الف( فاصله گرفته و فاصله ایمن را رعایت می کنیم

  ترمز می کنیمب( 

  اطالع می کنیم بابا زدن چراغ و بوق راننده را جهت یاد گرفتن فاصله ج( 

  تاحتیاجی به رعایت فاصله در جاده دو طرفه نیسد( 

 کدامیک از موارد زیر کنترل شما را بر روی وسیله نقلیه کاهش می دهد؟ :13سؤال 

 الف( ترمز کردن 

 ب( استفاده بیش از حد از دنده 

 ج( استفاده از دنده های سبک 

 ✅د( مدت زیادی اهرم کالچ را فشردن 

می : کدامیک از موارد زیر قدرت واکنش و هماهنگی و تشخیص سرعت را مختل 14سؤال 

 کند؟

 ✅الف( مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر 



 ب( مصرف خوراکی در هنگام رانندگی 

 ج( صحبت کردن با راننده 

 د( همه موارد 

 : عامل مهم در کنترل موتور سیکلت کدام مورد می باشد؟15سؤال 

 الف( ابعاد 

 ب( وزن موتورسیکلت 

 ج( راننده 

 ✅د( همه موارد 

 های خیس برفی لغزنده باید از دنده سنگین استفاده شود؟ : چرا در سطح جاده16سؤال 

 الف( جهت ترمز سریع 

 ب( جهت حرکت صحیح 

 ✅ج( جهت ممانعت از لغزش چرخ ها 

 د( جهت ممانعت از چپ و راست رفتن موتورسیکلت 

 : موتور سوار می تواند به طور کامل به آینه ها اطمینان کند؟ چرا؟17سؤال 

 ✅ا تمام فضای پشت سر شما را پوشش نمی دهد الف( خیر زیرا آینه ه

 ب( بله زیرا آینه ها تمام فضای پشت سر شما را پوشش می دهد 

 ج( خیر زیرا تصویر در آینه نزدیکتر نشان داده می شود 

 د( خیر زیرا تصویر در آینه دورتر نشان داده می شود 



به کدام یک از موارد زیر  مشاهده پیش بینی تمرکز آگاهی عدم حواس پرتی مربوط :18سؤال 

 است؟

 ✅الف( آمادگی در رانندگی 

 ب( مهارت در رانندگی 

 ج( آگاهی از خطر 

 د( رعایت حق تقدم 

 : کدام گزینه از موارد زیر در هنگام عبور احشام از جاده صحیح می باشد؟19سؤال 

 الف( باید فاصله مناسب را حفظ کنیم 

 ب( از بوق زدن خودداری کنیم 

 رعت خود کاسته و آماده توقف می شویم ج( از س

 ✅د( تمام موارد 

: زمانی که تجربه کافی ندارید و به تازگی گواهینامه گرفته اید نسبت تصادف شما به 20سؤال 

 رانندگان چقدر می باشد؟ سایر

 ✅الف( خیلی زیاد 

 ب( تجربه نیاز نیست 

 ج( قبولی امتحان شهر کافی می باشد 

 د( فرقی نمی کند 

 چرا راکب موتورسیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟ :21ل سؤا

 الف( سرعت زیاد موتورسیکلت 



 ب( سرعت زیاد خودرو 

 ✅ج( حفاظ کمتر موتورسیکلت 

 د( عدم استفاده از کاله ایمنی 

: به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدال های دنده و ترمز عقب، کدامیک از 22سؤال 

 د زیر اهمیت زیادی دارد؟موار

 ✅الف( پوشیدن کفش های مناسب 

 ب( پوشیدن لباس مناسب 

  آیینهج( تنظیم کردن 

 د( پوشیدن کاله کاسکت 

: زمانی که راننده پشت سر در یک خیابان شلوغ و پر ترافیک از شما می خواهد 23سؤال 

 صحیح تر است؟ سبقت بگیرد و شما با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید کدام اقدام

 الف( بالفاصله ترمز کرده و راه را برای سبقت آزاد می کنیم 

 ✅خطر سبقت بگیردا به راننده پشت سر فرصت دهید بیمسیر صحیح خود را ادامه داده ت( ب

 ج( بر سرعت خود افزوده و از خودرو فاصله می گیریم 

 د( از خود واکنش نشان داده و اجازه سبقت نمی دهیم 

: در هنگام رانندگی چنانچه متوجه بوی بنزین شدید از موتورسیکلت شدیم کدامیک 24سؤال 

 از موارد زیر را باید رعایت کنیم؟

 الف( با بوی بنزین شدید مشکلی پیش نمی آید 

 ب( با احیتاط رانندگی می کنیم 



 ج( توقف نموده تا بوی بنزین از بین برود 

 ✅می نماییم د( توقف نموده و مسئله را کامالً بررسی 

 5آزمون موتورسیکلت 

 در رانندگی در روز و هوای مه آلود چه کار باید انجام داد؟ :1سؤال 

  از نور باال استفاده کردالف( 

 ✅ از نور پایین استفاده کردب( 

  از چراغ های راهنما استفاده کردج( 

  چراغ ها باید خاموش باشندد( 

اشی از آسیب دیدگی سر و گردن را در مواقع چه عاملی می تواند میزان خطر ن :2سؤال 

 تصادف کم کند؟

 الف( عدم استفاده از ترمز جلو 

 ✅ب( پوشیدن کاله کاسکت استاندارد 

 ج( استفاده از بادگیر موتورسیکلت 

 د( پوشیدن لباس مناسب و محکم 

 : اگر باد الستیک زیاد باشد چه خطرهایی به دنبال دارد؟3سؤال 

 یک سمت الف( کشیده شدن به 

 ب( کوبش 

 ج( خطر ترکیدن 

 ✅د( همه موارد 



: موتور سوار به دلیل استفاده از تمامی اعضای بدن در رانندگی، به ویژه ... و ... باید از 4سؤال 

 سالمت جسمانی بهره مند باشد؟

 ✅الف( دست و پا 

 ب( دست و چشم 

 ج( پا و چشم 

 د( دست و گوش 

 مت و چراغ ندارد چگونه است؟: حق تقدم در میدانی که عال5سؤال 

 است که به میدان وارد می شود  ایالف( حق تقدم با وسیله 

 ✅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 می کند

 رمان پلیس مقدم می باشد؟یک از عالئم زیر بر ف : کدام6سؤال 

 الف( چراغ راهنما 

 ب( تابلوهای بازدارنده 

 ج( خط کشی زوجی 

 ✅د( هیچکدام 

: در کدام نوع موتورسیکلت فاصله بین دو چرخ زیاد و ارتفاع زین کم و دستگیره ها 7سؤال 

 بلند می باشند؟

 الف( مسافرتی 



 ب( ورزشی یا مسابقه ای 

 ✅ج( کروزر یا تفریحی 

 ندارد یا شهری د( استا

: در شرایط هوایی بسیار گرم سطح جاده نرم است کدامیک از موارد زیر تحت تأثیر 8سؤال 

 نرمی جاده قرار می گیرند؟

 ✅الف( هدایت و گردش موتورسیکلت و ترمز کردن 

 ب( تعویض دنده 

 ج( میزان باد تایر 

 د( کالچ سفت می شود 

 ؟اندازد: کدامیک جان راننده را به خطر می 9سؤال 

 الف( فقدان تنفسی 

 ب( خونریزی شدید 

 ج( حالت بیهوشی 

 ✅د( تمام موارد 

 : چرا در شرایط غیر عادی مانند برف و باران باید از دنده سنگین استفاده کرد؟10سؤال 

 الف( راحت تر ترمز کرد 

 ✅ب( جهت جلوگیری از لغزش چرخ ها 

 ج( تا در صورت لغزش بتوانیم دنده عوض کنیم 

 تمام موارد د( 



 : خستگی در رانندگی چه عالئمی دارد؟11سؤال 

 الف( کم شدن توجه به رانندگی 

 ب( عدم درک مناسب از موقعیت و شرایط موجود 

 ج( کاهش سرعت تصمیم گیری 

 ✅د( تمام موارد 

 : رانندگی خطرساز و تهاجمی چیست؟12سؤال 

 الف( حرکت با سرعت زیاد 

 ب( حرکت مارپیچ 

 ✅فتارهای منفی در رانندگی ج( مجموعه ر

 د( سبقت های ممنوع پی در پی 

 در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟ :13سؤال 

 الف( هنگامی که قطار عبور می کند 

 ب( زمانی که چراغ محل همچنان روشن بماند 

 ✅ج( هنگامی که چراغ محل تقاطع خاموش می شود 

 ار عبور کرد د( هنگامی که قط

: در کدامیک از موقعیت های زیر وزش باد شدید می تواند بر مسیر شما تأثیر 14سؤال 

 بگذارد؟

 ✅الف( بعد از سبقت از وسیله نقلیه بزرگ، در مسیرهای باز، بدون درخت و موانع طبیعی 

 ب( در شهرها 



 ج( در تونل ها 

 د( در جاده ها 

ستفاده در جاده های صاف و آسفالته طراحی شده و : کدام نوع موتورسیکلت برای ا15سؤال 

 دارای چرخ های کوچک و بدنه اسپرت و فانتزی می باشد؟

 الف( موتوکراس 

 ب( تریال 

 ✅ج( اسکوتر 

 د( تورینگ 

: در تقاطع در صورت نداشتن خط ایست در چه فاصله ای از چراغ راهنمایی توقف 16سؤال 

 می کنیم؟

 متری  1الف( 

 متری  3ب( 

 ✅متری  5 ج(

 متری  7د( 

 : در طول عبور از خط راه آهن نباید ....17سؤال 

 الف( دنده عوض کرد 

 ب( نباید ایست کرد 

 ج( ترمز گرفت 

 ✅د( تمام موارد 



 : تجاوز وسیله نقلیه به مسیر مقابل در جاده دو طرفه:18سؤال 

 الف( ممنوع است. 

 ب( مجاز است. 

 ✅بقت، مجاز است. ج( در زمان سبقت با رعایت ضوابط س

 د( در صورت خلوت بودن مسیر ایرادی ندارد 

 : مسافت توقف در چه جاده هایی افزایش خواهد یافت؟19سؤال 

 الف( جاده آغشته به قیر 

 ب( جاده ای که شن و ماسه در سطح آسفالت وجود داشته باشد 

 ج( شرایط آب و هوایی بد 

 ✅د( تمامی موارد 

 ی نیازمند طی زمان و مسافت بیشتری می باشد؟: توقف در چه سطوح20سؤال 

  لغزندهالف( 

  سرازیریب( 

  سرباالییج( 

 ✅ گزینه الف و بد( 

 وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حرکت است حق تقدم دارد بر ... :21سؤال 

 الف( وسیله نقلیه در حال جلو رفتن 

 ب( وسیله نقلیه در حال دور زدن 

 ل توقف یا در حال شروع حرکت ج( وسیله نقلیه در حا



 ✅د( همه موارد 

: چه عاملی باعث افزایش مسیر توقف شده و احتمال بروز حادثه و تصادف را باال می 22سؤال 

 برد؟

 الف( عدم دقت در رانندگی 

 ب( عدم استفاده از کاله کاسکت 

 ✅ج( خرابی و نقص ترمز 

 د( حرکت با دنده خالص 

 ر باعث چه می شود؟: زیاد بودن باد تای23سؤال 

 ✅الف( فرمان پذیری موتورسیکلت را کاهش می دهد و باعث ایجاد خطر می شود 

 ب( فرمان پذیری موتورسیکلت را افزایش می دهد 

 ج( کاهش مصرف سوخت 

 د( حرکت سریع و پر شتاب 

 : کم بودن باد تایر باعث چه می شود؟24سؤال 

 الف( فرسایش تایرها 

 ب( افزایش مصرف سوخت 

 ج( از دست رفتن تعادل، هدایت پذیری و فرمان پذیری 

 ✅د( تمام موارد 

 وظیفه روغن در موتور چیست؟ :25سؤال 

 الف( روان نمودن حرکت قطعات 



 ب( خنک کاری 

 ج( تمیز نمودن بلوک موتور 

 ✅د( همه موارد 

 : مهمترین بخش های سیستم انتقال قدرت ... و ... می باشد؟26سؤال 

 ✅گیربکس  الف( کالچ و

 ب( گیربکس و موتور 

 ج( چرخ ها و موتور 

 د( زنجیر چرخ و گیربکس 

 : معاینه فنی به وسیله چه کسی صورت می پذیرد؟27سؤال 

 کار مجاز الف( تعمیر

 ✅ب( مهندسان یا کاردان های فنی دارای گواهی انجام کار 

 ج( نمایندگی خودرو 

 د( مهندس مکانیک 

 ورسیکلت به ترتیب دارای ... و ... پایه می باشد؟: جک بغل و وسط موت28سؤال 

 ✅الف( یک و دو 

 ب( دو و یک 

 ج( دو و دو 

 د( یک و سه 

 کلیدی ترین ابزار در کنترل موتورسیکلت چیست؟ :29سؤال 



 ✅الف( فرمان 

 ب( پدال دنده 

 ج( پدال ترمز 

 د( کالچ 

 د؟: نور چراغ جلو و خطر عقب باید از چند متری دیده شو30سؤال 

 متری  100الف( 

 ✅متری  150ب( 

 متری  200ج( 

 متری  300د( 

 6آزمون موتورسیکلت 

 : چه زمانی تایر موتورسیکلت نیاز به تعویض دارد؟1سؤال 

 ✅میلیمتر برسد  1الف( ارتفاع آج به کمتر از 

 میلیمتر برسد  2ب( ارتفاع آج به کمتر از 

 میلیمتر برسد  3ج( ارتفاع آج به کمتر از 

 د( هر سال یکبار 

 : قبل از ترک موتورسیکلت مطمئن شوید که .... ؟2سؤال 

 الف( موتورسیکلت در دنده یک قرار گرفته باشد 

 ب( چرخ جلو قفل شده باشد 

 ج( سوئیچ را برداشته باشید 



 ✅د( همه موارد 

م : در شرایط جاده خیس و یخبندان در حال رانندگی هستید، کدام مورد باید هنگا3سؤال 

 نزدیک شدن به پیچ تند رعایت شود؟

  هنگام رسیدن به پیچ با سرعت بیشتری برانیدالف( 

  به آرامی ترمز دستی را بکشیدب( 

  در تمامی مدت کالچ را پایین نگه داریدج( 

 ✅ قبل از رسیدن به پیچ سرعت را کم کرده و با دنده سنگین حرکت کنیدد( 

 ت چیست؟عوامل افزایش دهنده مصرف سوخ :4سؤال 

 الف( تغییر ناگهانی سرعت موتورسیکلت 

 ب( کم بودن باد الستیک ها 

 ج( باال رفتن دور موتور در ترافیک 

 ✅د( هر سه مورد 

 : معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چیست؟5سؤال 

 الف( تشخیص اصالت 

 ب( سالمت زیست محیطی و فنی 

 ج( تجهیزاتی و ایمنی وسیله نقلیه 

 ✅موارد د( همه 

 : فشار داخلی الستیک ها هر چند وقت باید بررسی گردد؟6سؤال 

 الف( هر ماه یکبار 



 ب( هر روز یک بار 

 ✅ج( یک بار در هفته 

 د( هر ماه دو بار 

: در صورتی که قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده یا احساس 7سؤال 

 نشود نشانه چیست؟

 الف( فشار خون 

 ✅اد راه هوایی ریه ب( انسد

 ج( قلب 

 د( ستون فقرات 

: در صورتی که با تغییر مسیر ناگهانی وارد حاشیه راه و سطوح شنی و لغزنده می 8سؤال 

 شوید، بهتر است ابتدا سرعت خود را ... داده و سپس به ... تغییر مسیر دهید؟

 آرامی  -الف( افزایش 

 آرامی  -ب( کاهش 

 سرعت  -ج( افزایش 

 ✅سرعت  -ش د( کاه

 : جهت گرم کردن موتور مناسب ترین عمل چه می باشد؟9سؤال 

  در جا کار کردنالف( 

  گاز دادن پی در پیب( 

 ✅ چند کیلومتر اول را آهسته و با دنده پایین برانیمج( 



  ابتدا با سرعت می رانیمد( 

 : پدال دنده مستقیماً با کدام قسمت ارتباط دارد؟10سؤال 

  الف( دیفرانسیل

 ب( گیربکس 

 ج( جعبه دنده 

 ✅د( گزینه ب و ج 

 گی حمل و نقل چیست؟د: مهمترین آلو11سؤال 

 الف( آلودگی صوتی 

 ب( آلودگی هوا 

 ✅ج( آلودگی دیداری 

 د( آلودگی موانع 

 : مهمترین عامل آلودگی هوا در حمل و نقل چیست؟12سؤال 

 الف( دی اکسید کربن 

 ✅ب( مونواکسید کربن 

 ق در هوا ج( ذرات معل

 د( هیدرو کربن ها 

 : از پای راست برای کنترل کدام پدال ها استفاده می شود؟13سؤال 

 الف( گاز 

 ✅ب( ترمز 



 ج( کالچ 

 د( گزینه الف و ب 

 : منظور از کشیدن دنده معکوس چیست؟14سؤال 

 الف( کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط عادی 

 ✅رایط غیر معمول ب( کاهش دنده از سبک به سنگین در ش

 ج( کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط عادی 

 د( کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط غیر معمول 

 مهمترین عامل اتالف سوخت و انرژی در موتورسیکلت ها چیست؟ :15سؤال 

 ✅الف( عدم تنظیم موتور و احتراق ناقص در سیلندرها 

 ب( تنظیم باد تایرها 

 ناسب ج( سرعت نا م

 د( باال بودن دور موتور 

: معموالً کلیدهای چراغ های جلو در سمت ... و کلیدهای چراغ های راهنما در سمت 16سؤال 

 ... فرمان می باشد؟

 ✅چپ  -الف( راست 

 راست  -ب( چپ 

 چپ  -ج( چپ 

 راست  -د( راست 



ام ترمز در صورتی که الستیک موتورسیکلت صاف باشد باعث می شود که هنگ :17سؤال 

 کردن ....

 الف( موتورسیکلت فوراً متوقف می شود 

 ✅ب( موتورسیکلت به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد 

 ج( تأثیری در کیفیت توقف ندارد 

 د( هیچکدام 

 : برای سبقت گرفتن در روز چگونه باید عمل کرد؟18سؤال 

 ✅الف( با چند بوق زدن کوتاه 

 ب( با چراغ زدن 

 حرکت دست ج( با 

 د( با زدن راهنما 

 : چرا راکب موتورسیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟19سؤال 

 الف( سرعت زیاد موتورسیکلت 

 ب( سرعت زیاد خودرو 

 ✅ج( حفاظ کمتر موتورسیکلت 

 د( عدم استفاده از کاله ایمنی 

 تفاده از ... ممنوع است؟: طبق قوانین و مقررات، موتور سواری بدون اس20سؤال 

 الف( دستکش مخصوص 

 ✅ب( کاله ایمنی 



 ج( عینک مخصوص 

 د( کفش مخصوص موتور سواری 

 : اهرم ترمز که بر روی فرمان است، بر کدام چرخ )ها( عمل می کند؟21سؤال 

 ✅الف( جلو 

 ب( عقب 

 ج( تمامی چرخ ها 

 د( هیچکدام 

 گ معاینه فنی معتبر نداشته باشد؟: رانندگی با وسیله نقلیه ای که بر22سؤال 

 الف( بال مانع است 

 ب( فقط داخل شهر مجاز است 

 ✅ج( ممنوع است 

 از شهر  خارجد( فقط 

 : وظیفه روغن در موتور چیست؟23سؤال 

 الف( روان نمودن حرکت قطعات 

 ب( خنک کاری 

 ج( تمیز نمودن بلوک موتور 

 ✅د( همه موارد 

 سکونت مالک وسیله نقلیه باید .....در صورت تغییر محل  :24سؤال 

 روز به نیروی انتظامی اطالع دهید  10الف( آدرس محل جدید را ظرف 



 ✅ساعت به نیروی انتظامی اعالم نمایید  48ب( آدرس محل جدید را ظرف 

 ساعت به اداره پست اعالم نمایید  48ج( آدرس محل جدید را ظرف 

 د( اقدام خاصی الزم نیست انجام بدهید 

 : در چهار راه حق تقدم به ترتیب با کدام اتومبیل می باشد؟25سؤال 

 

 ✅الف( قرمز زرد آبی 

 ب( آبی زرد قرمز 

 ج( زرد قرمز آبی 

  قرمز آبی زردد( 

 : در چهار راه روبرو حق تقدم را تعیین نمایید؟26سؤال 

 

  قرمز مشکی سفیدالف( 

 ✅ مشکی قرمز سفیدب( 

  کیسفید قرمز با هم بعد مشج( 

  سفید مشکی قرمزد( 



 رعایت حق تقدم در تقاطع را تعیین نمایید؟ :27سؤال 

 

 الف( سفید زرد دوچرخه 

 ب( دوچرخه زرد سفید 

 ✅ج( دوچرخه سفید زرد 

  زرد دوچرخه سفیدد( 

 در تقاطع رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد؟ :28سؤال 

 

 ✅الف( خودرو قرمز دوچرخه اتوبوس آبی 

 بوس آبی خودرو قرمز دوچرخه ب( اتو

 ج( هیچکدام حق تقدم ندارند 

  خودرو قرمز اتوبوس آبی دوچرخهد( 

 : در تقاطع رعایت حق تقدم با کدام خودرو می باشد؟29سؤال 



 

 الف( آبی قرمز زرد 

 ✅ب( آبی زرد قرمز 

 ج( زرد قرمز آبی 

  قرمز زرد آبید( 

 ودرو می باشد؟: در تقاطع رعایت حق تقدم با کدام خ30سؤال 

 

  قرمز زرد آبیالف( 

  قرمز آبی زردب( 

  زرد قرمز آبیج( 

 ✅ آبی قرمز زردد( 

 7 موتورسیکلتآزمون 

 پدال دنده معمولی موتورسیکلت ها دارای چند حالت می باشد؟ :1سؤال 

 ✅حالت  5الف( 

 حالت  4ب( 



 حالت  3ج( 

 حالت  7د( 

 استارت چیست؟ سوئیچ: نام حالت اول 2سؤال 

 START الف( 

 ON ب( 

 ACC ج( 

 ✅LOCK د( 

 : کلید بوق در کدام قسمت موتورسیکلت ممکن است قرار گرفته باشد؟3سؤال 

 الف( بر روی فرمان 

 ب( اهرم های جانبی فرمان 

 ج( کنار نمایشگر کیلومتر 

 ✅ 2و  1د( موارد 

 : با چرخاندن غربیلک فرمان می توان ..............4سؤال 

 ✅کت موتورسیکلت را تغییر داد الف( جهت حر

 ب( موتورسیکلت را روشن کرد 

 ج( مسیر حرکت را کوتاه کرد 

 د( هیچکدام 

: در شرایط بارندگی و لغزندگی راه، فاصله زمانی خود را با خودرو جلویی به بیش از ... 5سؤال 

 افزایش دهید؟



 ثانیه  2الف( 

 ✅ثانیه  3ب( 

 ثانیه  4ج( 

 ثانیه  5د( 

 ساس و میزان نبودن ترمز پایی .... جزو جرایم رانندگی می باشد؟ح :6سؤال 

 الف( یک نقص جزئی می باشد 

 ب( بال مانع است 

 ج( نقص فنی نمی باشد 

 ✅د( نقص فنی محسوب می شود 

 : معیوب بودن سیستم تعلیق موتورسیکلت چه عواقبی را ایجاد می نماید؟7سؤال 

 تالل می شود الف( سیستم هدایت موتورسیکلت دچار اخ

 ب( تماس میان تایرها و سطح جاده حفظ نخواهد شد 

 ج( ارتعاشات زیادی را به بدنه موتورسیکلت و سرنشینان آن تحمیل خواهد نمود 

 ✅د( تمامی موارد صحیح است 

 نقص در جلوبندی چه مشکلی ایجاد می کند؟ :8سؤال 

 الف( افزایش مصرف سوخت 

 ب( عدم کارکرد درست موتور 

 ✅خت شدن کنترل و فرمان پذیری خودرو ج( س

 د( ضعیف شدن باطری و سیستم برقی 



 : سوار کردن کودکان ... در جلوی موتورسیکلت ممنوع است؟9سؤال 

 سال  7الف( کمتر از 

 سال  10ب( کمتر از 

 سال  12ج( کمتر از 

 ✅د( در هر سنی 

 : لرزش فرمان در سرعت های باال نشانه چیست؟10سؤال 

 ✅نس نبودن چرخ ها الف( باال

 ب( کم یا زیاد بودن باد تایرها 

 ج( تنظیم نبودن موتور 

 د( همه موارد 

پدال دنده و یا اهرم دنده به طور مستقیم با کدام قطعه و یا قطعات درگیر می  :11سؤال 

 باشد؟

 الف( گیربکس 

 ب( دیفرانسیل 

 ج( جعبه دنده 

 ✅ 3و  1د( موارد 

ورسیکلت صحت سالمت یا عدم سالمت بخش های مهمی مانند کدام قطعه در موت :12سؤال 

 جلوبندی و وضعیت فرمان پذیری را آشکار می نماید؟

 الف( چرخ ها 



 ✅ب( فرمان 

 ج( کمک فنرها 

 د( هیچکدام 

 : تمام وسایل نقلیه در میدان باید از سمت ... حرکت کنند و از سمت ... خارج شوند؟13سؤال 

 چپ  -الف( راست 

 راست  -ب( چپ 

 چپ  -ج( چپ 

 ✅راست  -د( راست 

در شرایط جوی با میدان دید محدود چگونه می توان اطمینان کنید که سایر  :14سؤال 

 رانندگان قادر به رؤیت شما هستند؟

 ✅الف( چراغ های نور پایین را روشن کنید 

 ب( نزدیک به کنار جاده حرکت کنید 

 ج( چراغ های مه شکن عقب را روشن کنید 

 با فاصله کمی از خودرو جلویی حرکت کنید د( 

 : انتقال نیرو در سیستم ترمز عقب توسط ............... انجام می شود.15سؤال 

 الف( لنت 

 ✅ سیم های فلزیب( 

  پدال ترمزج( 

  روغن ترمزد( 



 : وظیفه سیستم ............... ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو است. 16سؤال 

 الف( دیفرانسیل 

 ✅ب( گیربکس 

 ج( کالچ 

 د( محورها و پدال گاز 

 اتومبیلی جلوی شما از یک فرعی بیرون می آید چکار باید انجام داد؟ :17سؤال 

 الف( با شتاب از کنار او عبور کنید 

 ب( چراغ داده و پشت سر او قرار بگیرید 

 ج( با سرعت از کنارش گذشته و بوق بزنید 

 ✅توقف شوید  د( از سرعت خود کاسته و آماده

 : منظور از انتخاب مسیر درست برای گردش چیست؟18سؤال 

 ✅الف( پیش از گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید 

 ب( پس از گردش باید در مسیر قرار بگیرید 

 ج( هنگام گردش باید در مسیر درست قرار بگیرید 

 د( استفاده از راهنما پیش از گردش 

 )سیم فلزی( چیست؟: وظیفه سیم ترمز 19سؤال 

  خطرالف( روشن کردن چراغ 

 ب( انتقال نیرو در سیستم موتور 

 ✅ج( انتقال نیرو در سیستم ترمز 



 د( همه موارد 

: هنگام گردش و تغییر مسیر با موتورسیکلت در راهی که دارای خط کشی است، از 20سؤال 

 چه فاصله ای باید راهنما زد؟

 ✅متری  100الف( 

 متری  150ب( 

 متری  70 ج(

 متری  30د( 

 در زمان رانندگی عامل مهمی در .......... است؟ : حواس پرتی21سؤال 

 الف( توجه به ترافیک شهری 

 ب( توجه به پیچ جاده 

 ج( توجه به فرمان پلیس 

 ✅د( تصمیم گیری به موقع 

مناسب  : منظور از تقاطع کور تقاطعی است که ... و به همین دلیل دارای میدان دید22سؤال 

 نیست؟

 ✅الف( گوشه های آن فاقد انحنا مناسب است 

 ب( فاقد چراغ راهنمایی است 

 ج( فاقد خط کشی عرضی است 

 د( همه موارد 

 کاتالیست به چه منظوری تعویض می گردد؟ :23سؤال 



 ✅الف( حفظ محیط زیست، سالمت خود و دیگران 

 ب( افزایش سرعت و شتاب موتورسیکلت 

 رف بی رویه سوخت ج( جلوگیری از مص

 د( هیچکدام 

 : حمل بار به معنای اصطالحی آن برای موتورسیکلت .... ؟24سؤال 

 الف( مجاز است 

 ✅ب( مجاز نیست 

 ج( در حد متعارف مجاز است 

 د( قانونی برای آن تعریف نشده است 

 از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟ :25سؤال 

 ✅الف( دنده 

 ب( ترمز 

 ج( کالچ 

  2و  1د( موارد 

 : تابلوهای با زمینه قهوه ای به چه معناست؟26سؤال 

 ✅الف( جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی 

 ب( جاده های اولیه یا مسیر قبلی 

 ج( مسیر بزرگراه ها 

 د( مسیر فرعی و غیر اصلی 



 کالچ گرفتن باعث کدام یک از موارد زیر می شود؟ :27سؤال 

 ✅نترل راننده به حرکت و جهت موتورسیکلت کم می شود ( کالف

 ب( کنترل راننده به حرکت و جهت موتورسیکلت بیشتر می شود 

 می شود  رت تسخطرفین ج( پیچیدن به 

 د( تأثیری ندارد 

 : حواس پرتی در زمان رانندگی عامل مهمی در .......... است؟28سؤال 

 الف( توجه به ترافیک شهری 

 پیچ ها در جاده ب( توجه به 

 ج( عدم اجرای فرامین پلیس 

 ✅د( تصمیم گیری به موقع 

: در حرکت گروهی موتورسیکلت ها در جاده، فاصله ایمن را بنابر قانون .... رعایت 29سؤال 

 کنید؟

 ✅الف( دو ثانیه 

 ب( سه ثانیه 

 ج( پنج ثانیه 

 د( حق تقدم عبور 

 قع مجاز به رانندگی هستید؟اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه مو :30سؤال 

 الف( در طول روز 

 ب( در شرایط اضطراری 



 ج( زمانی که به آزمایش رانندگی رفته اید 

 ✅ وقت هیچد( 

 8آزمون موتورسیکلت 

 رنگ تابلوهای راهنمای مسیر در بزرگراه ها چیست؟ :1سؤال 

 ✅الف( سبز 

 ب( سبز و مشکی 

 ج( زرد 

 د( آبی 

 زرگراه ها و آزادراه ها به ترتیب ... و ... می باشد؟: رنگ تابلوها در ب2سؤال 

 ✅الف( سبز آبی 

 ب( قرمز آبی 

 ج( سبز قرمز 

 د( آبی سبز 

 : حساس و تنظیم نبودن ترمز پایی جز جرائم رانندگی می باشد؟3سؤال 

 الف( بال مانع است 

 ب( نقص جزئی می باشد 

 ✅ج( نقص فنی محسوب می شود 

 د( نقص فنی نمی باشد 

 : در آزادراه ها میخ های زرد چشم گربه ای در چه محلی دیده می شود؟4ال سؤ



 الف( در باند کاهش و افزایش سرعت 

 ب( بین شانه خاکی و باند اصلی 

 ج( بین هر دو باند مجاز 

 ✅د( در مسیر رفت و برگشت جاده ها و در سمت چپ مسیر 

 گردد؟: روغن موتور می بایست هر چند وقت یکبار تعویض 5سؤال 

 ✅هزار کیلومتر  10تا  8الف( حدود 

 ب( ماهی یکبار 

 ج( سه ماه یکبار 

 د( هنگام تعویض روغن ترمز 

 سیستم کالچ رابط میان ... و ... است؟ :6سؤال 

 ✅گیربکس  -الف( موتور 

 چرخ عقب  -ب( موتور 

 سیستم ترمز  -ج( گیربکس 

 سیستم ترمز  -د( کالچ 

 ع، هاشور، زیگزاگ، انواع خطوط .... هستند؟ : خط ممتد، دوبله، مقط7سؤال 

 الف( عرضی 

 ✅ب( طولی 

 ج( الف و ب 

 د( ترکیبی 



  در عالئم راهنمایی و رانندگی به چه معناست؟ : رنگ سیاه و سفید8سؤال 

 الف( راهنمای اماکن مذهبی و اخباری 

 ب( اخباری و گردشگری 

 ✅ج( دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها 

 چکدام د( هی

 : چه زمانی تایرها نیاز به تعویض دارند؟9سؤال 

 الف( هر سال یکبار 

 ✅میلیمتر برسد  2ب( ارتفاع آج به کمتر از 

 میلیمتر برسد  1ج( ارتفاع آج به کمتر از 

  میلیمتر برسد 3د( ارتفاع آج به کمتر از 

واجه می شوید : در یک تقاطع در حال رانندگی هستید با چراغ قرمز چشمک زن م10سؤال 

 چه کار می کنید؟

 الف( به رفتن ادامه می دهید. 

 ✅. کندب( ایست کرده و با رعایت حق تقدم عبور می 

 ج( با احتیاط و سرعت کم می روید. 

 د( توقف می کنید و منتظر چراغ سبز می شوید. 

ه آن خطوطی که در مدخل تقاطع یا در محل معینی از راه ها برای عابر پیاده ب :11سؤال 

 خطوط .... می گویند؟

 الف( طولی 



 ✅ب( عرضی 

 ج( ممتد 

 د( مقطع 

: روغن جعبه دنده )گیربکس یا واسکازین( می بایست در هر چند کیلومتر پیمایش 12سؤال 

 تعویض گردد؟

 ✅ هزار کیلومتر 30هر الف( 

  هزار کیلومتر 20هر ب( 

  هزار کیلومتر 40هر ج( 

  هزار کیلومتر 60هر د( 

 در چه زمانی توصیه می گردد فیلتر روغن تعویض شود؟ :13سؤال 

 الف( هر بار تعویض روغن 

 هزار کیلومتر  20ب( هر 

 هزار کیلومتر  15ج( هر 

 ✅هزار کیلومتر  10د( هر 

 : راه محلی چگونه راهی می باشد؟14سؤال 

 الف( خیابان های شریانی فرعی را به اصلی متصل می کند 

 ان های شریانی اصلی متصل می کند ب( کوچه ها را به خیاب

 ✅ج( کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند 

 د( خیابان های فرعی را به خیابان های اصلی متصل می کند 



 : در صحنه تصادفی جهت کمک توقف کرده اید کدام مورد را انجام می دهید؟15سؤال 

 ✅می دهید  الف( افراد زخمی را گرم و در محل راحتی قرار

 ب( افراد زخمی را وادار به راه رفتن می کنید 

 ج( محل را فوراً ترک می کنید 

 د( به افراد زخمی نوشیدنی می دهید 

 وضعیت باد تایرها هر چند وقت یکبار می بایست مورد بررسی قرار گیرد؟ :16سؤال 

 الف( هر ماه یکبار 

 ب( هر سه ماه یکبار 

 هزار کیلومتر  6ج( هر 

 ✅هفته ای یکبار د( 

در مبحث عالئم عبور و مرور کدام رنگ مفهوم مناطق تفریحی و گردشگری را بیان  :17سؤال 

 می کند؟

 الف( قرمز 

 ب( آبی 

 ✅ج( قهوه ای 

 د( زرد 

 : سیستم انتقال قدرت دارای چند بخش اصلی می باشد؟18سؤال 

 الف( دو بخش اصلی 

 ب( چهار بخش اصلی 



 ✅ج( سه بخش اصلی 

 پنج بخش اصلی د( 

 : سیستم هدایت و فرمان پذیری در چه زمانی معیوب می باشد؟19سؤال 

 الف( هنگامی که فرمان دارای خالصی نباشد 

 ب( خالصی فرمان بیش از حد مجاز باشد 

 سانتی متر باشد  3یا  2ج( خالصی آن حدود 

 ✅ 2و  1د( موارد 

 چرخ های محرک تقسیم می شود؟: بعد از گیربکس، قدرت به طور مستقیم بین 20سؤال 

 الف( صحیح است 

 ب( غلط است، بلکه ابتدا وارد موتور می شود 

 ✅ج( غلط است بلکه ابتدا وارد دیفرانسیل می شود 

 د( هیچکدام 

 کدام قطعه از ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند؟ :21سؤال 

 الف( فیلتر هوا 

 ب( فیلتر بنزین 

 ✅ج( کنیستر 

  کاتالیستد( 

 کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد؟ :22سؤال 

 الف( با هر بار تعویض روغن موتور 



 ب( هر شش ماه یکبار 

 ج( هر سال یکبار 

 ✅د( هر دو سال یکبار 

: در باتری های آبی سالم میزان آب باتری چه زمان مورد بررسی و کنترل قرار می 23سؤال 

 گیرد؟

 ار کیلومتر هز 5الف( هر 

 ✅هزار کیلومتر  10ب( هر 

 هزار کیلومتر  20ج( هر 

 هزار کیلومتر  15د( هر 

 : مفهوم تابلوهای مثلثی شکل راهنمایی چیست؟24سؤال 

 ✅الف( خطر 

 ب( احتیاط 

 ج( ممنوعیت 

 د( هیچکدام 

 با فشردن اهرم کالچ چه اتفاقی می افتد؟ :25سؤال 

 منتقل نمی شود الف( نیرویی به پشت چرخ های محرک 

 ب( قدرت موتور جهت حرکت بیشتر می شود 

 ج( انتقال قدرت میان موتور و گیربکس قطع می شود 

 ✅د( موارد یک و سه 



 : سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار می بایست مورد بازدید قرار گیرد؟26سؤال 

 الف( هر سال یکبار 

 ✅ماه یکبار  6ب( هر 

 ماه یکبار  3ج( هر 

 ه صورت ماهانه د( ب

برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه به یک طرفه از چه فاصله ای باید راهنما  :27سؤال 

 بزنیم؟

 متری  50الف( 

 متری  70ب( 

 ✅متری  100ج( 

 متری  150د( 

 : در مسیر انتقال قدرت از موتور به چرخ محرک بعد از کالچ ... وجود دارد؟28سؤال 

 الف( ترمز 

 ب( پدال گاز 

 ✅ج( گیربکس یا جعبه دنده 

 د( موتور 

 : هر موتورسیکلت حداقل دارای چند آینه می باشد؟29سؤال 

 ✅الف( یک 

 ب( سه 



 ج( دو 

 د( پنج 

 : منظور از خطوط زیگزاگ در حاشیه راه چیست؟30سؤال 

 ✅الف( ایستادن روی آن ممنوع 

 ب( پارک کردن آزاد است 

 ست ج( پارک کردن برای مدت کوتاهی مجاز ا

 کیلومتر برانید  20د( با سرعت 

 9آزمون موتورسیکلت 

 گرفتن در کدام مورد ممنوع نمی باشد؟سبقت  :1سؤال 

 الف( در خطوط طولی ممتد 

 ✅ب( در خطوط طولی مقطع 

 ج( در خروجی بزرگراه ها 

 د( هیچکدام 

 سبقت گرفتن در سر پیچ های تند و سر باالیی ها به چه علت ممنوع است؟ :2سؤال 

 ✅الف( کم بودن میدان دید راننده 

 ب( ترافیک سنگین 

 ج( تنظیم نبودن فرمان 

 د( همه موارد 

 : سبقت از سمت راست وسیله نقلیه ای که در حال گردش به چپ می باشد .... ؟3سؤال 



 الف( ممنوع است 

 ب( با احتیاط می توان عبور کرد 

 ✅ج( آزاد است 

  د( با فرمان پلیس می توان عبور کرد

 : مفهوم رنگ قرمز در عالئم عبور و مرور چیست؟4سؤال 

 الف( احتیاط 

 ب( عبور 

 ج( هشدار 

 ✅ ایستد( منع کننده یا 

 ورود و عبور عابرین پیاده در آزادراه ها ... ؟ :5سؤال 

 الف( آزاد است 

 ✅ب( ممنوع است 

 ج( تفاوتی ندارد 

 د( با احتیاط مجاز است 

 ا و میادین چگونه مشخص می شود؟: حق تقدم در تقاطع ه6سؤال 

 الف( با استفاده از عالئم 

 ب( با فرمان پلیس 

 ج( با نظر رانندگان 

 ✅د( گزینه الف و ب 



 : وظیفه تولید برق در موتورسیکلت بر عهده کدام قطعه می باشد؟7سؤال 

 الف( باتری 

 ✅ب( دینام 

 ج( جعبه فیوز 

 د( شمع ها 

 سیستم اگزوز نیست؟: کدامیک جزو وظایف اصلی 8سؤال 

 الف( کاهش صدای باالی موتور 

 ب( کاهش آالیندگی گازهای خروجی از موتور 

 ✅ج( کاهش حرارت تولید شده توسط موتور 

 د( هدایت گازهای باقی مانده ناشی از عمل احتراق موتور به سمت خارج 

 اشند؟: تابلوهای راهنمایی که فرمان صادر می کنند معموالً چه شکلی می ب9سؤال 

 الف( مستطیل افقی 

 ب( مثلث 

 ✅ج( دایره 

 د( مستطیل عمودی 

 : کدام معابر جزو جاده های برون شهری به حساب می آید؟10سؤال 

 الف( آزاد راه 

 ب( بزرگراه 

 ج( جاده ها 



 ✅د( همه موارد 

ا : رانندگی آینه ی تمام نمای ... هر فرد است که در هنگام تردد در راه ها، خود ر11سؤال 

 نشان می دهد؟

 الف( مهارت 

 ✅ب( شخصیت 

 ج( تسلط 

 د( رفتار 

رانندگانی که برای خود و اجتماع و ارتباطات اجتماعی ارزش قائل نیستند همیشه  :12سؤال 

 در حال ... هستند؟

 ✅الف( نقض قوانین و مقررات 

 ب( تصادفات شدید 

 ج( حوادث جاده ای 

 د( هیچکدام 

اهنمایی و رانندگی تمامی سطح خیابان، جاده، کوچه و کلیه : بر اساس قوانین ر13سؤال 

 معابری که برای عبور و مرور مردم اختصاص داده شده چه گفته می شود؟ 

 الف( آسفالت 

 ✅ب( راه 

 ج( گزینه یک و دو 

 د( هیچکدام 



 : از دیدگاه روان شناسی کدام مورد جزو عوامل مؤثر در رانندگی حادثه ساز نیست؟14سؤال 

 ( احساس مالکیت شخصی الف

 ب( تمایل به خودنمایی 

 ج( احساس غرور و میل به برتری 

 ✅د( باال بودن آستانه تحمل فرد در قبال محرک های ترافیکی 

افراد می بایست به منظور زمان رانندگی خود به خصوص در کالن شهرهای دارای  :15سؤال 

 ترافیک سنگین چه عملی انجام دهند؟

 ✅ی الف( برنامه ریز

 ب( حرکت سریع 

 ج( سرویس به موقع خودرو 

 د( استفاده از وسایل نقلیه عمومی 

 به مجموعه رفتارهای منفی در رانندگی چه می گویند؟ :16سؤال 

 الف( رانندگی خطرساز 

 ب( رانندگی سریع 

 ج( رانندگی تهاجمی 

 ✅د( موارد یک و سه 

 گر می باشد؟خاشر و پر: کدام رفتار نشانگر یک راننده پر خط17سؤال 

  مانور و تغییر مسیر به صورت مکررالف( 

  بوق زدن های بیهوده و مکررب( 



  عبور از خط مقابل برای رهایی از ترافیکج( 

 ✅ تمامی مواردد( 

 فرهنگ یک پدیده ... است؟ :18سؤال 

 ✅الف( پویا 

 ب( نوین 

 ج( دیرین 

 د( نامناسب 

 رید برای اینکه موجب می شود؟: نباید مدت زیادی کالچ را نگهدا19سؤال 

 ✅الف( کنترل شما بر روی وسیله نقلیه کاهش یابد 

 ب( موجب کم شدن عمر گیربکس می شود 

 ج( مصرف بنزین بیشتر خواهد شد 

 د( اصطکاک الستیک ها با جاده کم می شود 

 کدام اقدام در زمان مواجه شدن با حیوانات الزم است؟ :20سؤال 

 می کنیم الف( از بوق استفاده 

 ✅ب( آرام حرکت کرده و آماده توقف می شویم 

 ج( سریع از آنها سبقت می گیریم 

 د( هیچکدام 

به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدال ها کدامیک از موارد زیر اهمیت زیادی  :21سؤال 

 دارد؟



 ✅الف( پوشیدن کفش های مناسب 

 ب( پوشیدن لباس مناسب 

  آیینهج( تنظیم کردن 

 ن کمربند ایمنی د( بست

 : شکل زیر بیانگر کدام تخلف راهنمایی و رانندگی است؟22سؤال 

 

 ✅الف( پارک در محل توقف ممنوع 

 ب( پارک دوبل 

 ج( توقف روی پل 

  تخلف صورت نگرفته استد( 

 : در شکل زیر به دلیل ... رفتار ... ترافیکی مشاهده می شود؟23سؤال 

 

 صحیح  -و مرور الف( پارک خارج از معبر عبور 

 ✅خالف  -ب( پارک در معبر عبور و مرور 

 صحیح  -ج( باز بودن مسیر 



  موارد یک و سهد( 

 : در شکل زیر چه تخلف یا تخلفاتی روی داده است؟24سؤال 

 

 الف( عبور از خیابان یک طرفه بر خالف جهت 

 ب( عبور از خط عابر پیاده 

 ج( عدم اهمیت به تابلو عبور ممنوع 

 ✅ یک و سهارد د( مو

 شکل زیر نشان دهنده ی کدام تخلف یا تخلفات ترافیکی است؟ :25سؤال 

 

 الف( حرکت بدون کاله ایمنی 

 ب( عدم اهمیت به عبور عابر پیاده 

 ج( عبور از محوطه خط ویژه 

 ✅د( تمامی موارد 

 : شکل زیر نشان دهنده ی کدام تخلف یا تخلفات ترافیکی است؟26سؤال 



 

 گی محیط الف( آلود

 ✅ب( عبور از چراغ قرمز 

 ج( عدم رعایت فاصله طولی 

 د( هیچکدام 

 : موتور سیکلت های تصویر زیر چه تخلف یا تخلفاتی دارند؟27سؤال 

 

 الف( مخدوش بودن پالک 

 ب( عدم استفاده از کاله ایمنی 

 بیش از حد مجاز  بارج( حمل 

 ✅د( تمامی موارد 

 ف یا تخلفاتی روی داده است؟: در تصویر زیر چه تخل28سؤال 

 



 

 ✅الف( سبقت از خط ممتد 

 ب( عبور از چراغ قرمز 

 ج( عدم رعایت حق تقدم 

  موارد یک و سهد( 

 : در تصویر زیر چه تخلف یا تخلفات ترافیکی به وضوح روی داده است؟29سؤال 

 

 الف( سبقت غیر مجاز 

 ب( سرعت غیر مجاز 

 ✅ج( عدم استفاده از کمربند ایمنی 

 د( هیچکدام 

 در تصویر زیر چه تخلف یا تخلفاتی روی داده است؟ :30سؤال 

 

  استفاده از تابلوی آژانسالف( 

 ✅ استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگیب( 



  موارد یک و دوج( 

  هیچکدامد( 

 10آزمون موتور سیکلت 

 ی دارد؟رنگ سیاه و سفید در عالئم عبور و مرور چه معنا و مفهوم :1سؤال 

 ✅الف( عالمت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها 

 ب( راهنمای مسیر در آزادراه ها 

 ج( هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری 

 د( اداری و آموزشی و خدماتی 

 عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراه ها و بزرگراه ها، ورودی و خروجی آن ...؟ :2سؤال 

 الف( مجاز است 

 ✅ب( ممنوع است 

 ج( با احتیاط می توان عقب رفت 

 د( هیچکدام 

: رانندگان وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به استفاده از سوت خطر آژیر، 3سؤال 

 زنگ مخصوص و چراغ گردان می باشند؟

 الف( در هنگام مواجه با خطر 

 ب( در همه مواقع 

 ✅ج( برای انجام مأموریت های مهم و فوری 

 د( به دلخواه راننده 



 : کدامیک از موارد زیر نقص فنی محسوب نمی شود؟4سؤال 

 الف( نداشتن ترمز جلو در هنگام رانندگی 

 ب( نداشتن چراغ های جلو و عقب 

 ج( دود کردن موتور 

 ✅د( کم بودن باد الستیک 

 : انتقال نیرو در سیستم ترمز پدالی توسط .... انجام می شود؟5سؤال 

 رم الف( اه

 ✅ب( سیم های فلزی 

 ج( روغن ترمز 

 د( پدال 

: به هنگام رانندگی در سراشیبی کدام مورد زیر بدلیل پایین نگه داشتن کالچ و خالص 6سؤال 

 بودن دنده ایجاد می شود؟

 الف( مصرف بنزین بیشتر می شود 

 ✅ب( موتورسیکلت سرعت می گیرد دنده گذاشتن وسیله سخت می شود 

 بیشتر پیدا می کنند  دگیییساج( الستیک ها 

 د( موتور سریعتر کار می کند و موتورسیکلت سرعت می گیرد 

 : کدامیک از کارهای زیر را در پمپ بنزین نباید انجام داد؟7سؤال 

 الف( غذا خوری 

 ب( شستشو 



 ج( قدم زدن 

 ✅د( سیگار کشیدن 

 : از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟8سؤال 

 کالچ الف( 

 ب( ترمز 

 ✅ج( دنده 

 د( مورد الف و ج 

 هنگام نزدیک شدن به پیچ تند در شرایط جاده خیس و یخبندان باید ..........: 9سؤال 

 الف( با دنده خالص حرکت کنید 

 ✅ب( از سرعت خود بکاهید و با دنده سنگین حرکت کنید 

 ج( در تمامی مدت کالچ را پایین نگه دارید 

 ز دستی را بکشید د( به آرامی ترم

 موتور سواران معموالً نسبت به رانندگان اتومبیل آسیب پذیرتر هستند برای اینکه: :10سؤال 

 الف( نسبت به اتومبیل شتاب بیشتری می گیرند 

 ب( سرعت آنها از اتومبیل ها سریعتر است 

 ✅ج( تغییرات سطح راه بر روی آنها تأثیرات بیشتری دارد 

 یچ ها را طی می کنند د( با سرعت بیشتری پ

 کدام قطعه از ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری می کند؟ :11سؤال 

 الف( فیلتر هوا 



 ب( فیلتر بنزین 

 ✅ج( کنیستر 

 د( کاتالیست 

: راننده موتورسیکلتی که به گذرگاه هم سطح راه آهن می رسد چکار باید انجام 12سؤال 

 دهد؟

 ر کند الف( با دقت و مراقبت عبو

 ✅ب( قبل از مانع توقف کند 

 ج( با سرعت عبور کند 

 د( چراغ های خطر را روشن کند 

: در باتری های آبی سالم میزان آب باتری چه زمان مورد بررسی و کنترل قرار می 13سؤال 

 گیرد؟

 هزار کیلومتر  5الف( هر 

 ✅هزار کیلومتر  10ب( هر 

 هزار کیلومتر  20ج( هر 

 یلومتر هزار ک 15د( هر 

 : چه کسانی قانوناً مجاز به هدایت ترافیک هستند؟14سؤال 

 کند الف( هرکسی که راننده وسیله نقلیه بزرگ را در دنده عقب رفتن کمک و راهنمایی می

  کند کسی که در ترافیک مردم را راهنمایی و کمکب( هر 

  کمکی نیروهایج( 



 ✅ ای جاده پلیس راهنمایی، پلیس مدرسه، کارگران تعمیراتد( 

 : با فشردن اهرم کالچ چه اتفاقی می افتد؟15سؤال 

 الف( نیرویی به پشت چرخ های محرک منتقل نمی شود 

 ب( قدرت موتور جهت حرکت بیشتر می شود 

 ج( انتقال قدرت میان موتور و گیربکس قطع می شود 

 ✅د( موارد یک و سه 

 ایست مورد بازدید قرار گیرد؟: سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار می ب16سؤال 

 الف( هر سال یکبار 

 ✅ماه یکبار  6ب( هر 

 ماه یکبار  3ج( هر 

 د( به صورت ماهانه 

 : چرا کامیون های بزرگ در زمان گردش به راست به سمت چپ متمایل می شوند؟17سؤال 

 الف( چون کشنده و یدک از هم جدا هستند 

 است نتواند عبور کند ب( برای اینکه وسیله نقلیه ای از سمت ر

 ✅ج( برای ممانعت از نزدیک شدن چرخ های عقب به جدول و رفتن روی آن 

 د( هیچکدام 

 : در مسیر انتقال قدرت از موتور به چرخ های محرک بعد از کالچ ... وجود دارد؟18سؤال 

 الف( ترمز 

 ب( پدال گاز 



 ✅ج( گیربکس یا جعبه دنده 

 د( موتور 

 کلت حداقل دارای چند آینه می باشد؟: هر موتورسی19سؤال 

 ✅الف( یک 

 ب( سه 

 ج( دو 

 د( پنج 

 کدامیک از اشکاالت زیر خطر تصادف از پشت سر را افزایش می دهد؟ :20سؤال 

 الف( نداشتن کاله کاسکت 

 ب( خرابی چراغ خطر دنده عقب 

 ✅ج( خرابی چراغ ترمز 

 د( خراب بودن ترمز 

 روهای سواری دارای چند حالت می باشد؟دسته دنده معمولی خود :21سؤال 

 حالت  5الف( 

 حالت  4ب( 

 حالت  3ج( 

 ✅حالت  7د( 

 کدامیک از موارد زیر علت تصادف با اتومبیل جلویی است؟ :22سؤال 

 الف( استفاده از نور پایین 



 ✅ب( عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی 

 مه شکن ج( نور زرد چراغ های 

 د( چراغ های راهنما 

 : ترمز سرویس پایی بر کدام چرخ ها عمل می کند؟23سؤال 

 الف( جلو 

 ✅ب( عقب 

 ج( تمامی چرخ ها 

 د( هیچکدام 

 با چرخاندن فرمان می توان ... :24سؤال 

 ✅الف( جهت حرکت موتورسیکلت را تغییر داد 

 ب( موتورسیکلت را روشن کرد 

 رد ج( مسیر حرکت را کوتاه ک

 د( هیچکدام 

: در صورتی که الستیک موتورسیکلت صاف باشد باعث می شود که هنگام ترمز 25سؤال 

 کردن ....

 الف( موتورسیکلت فوراً متوقف شود 

 ✅ب( موتورسیکلت به موقع توقف ننموده و باعث تصادف می گردد 

 ج( تأثیری در کیفیت توقف ندارد 

 د( هیچکدام 



 لودگی هوا در حمل و نقل چیست؟: مهمترین عامل آ26سؤال 

 الف( دی اکسید کربن 

 ✅ب( مونواکسید کربن 

 ج( ذرات معلق در هوا 

 د( هیدرو کربن ها 

 : معیوب بودن سیستم تعلیق موتورسیکلت چه عواقبی را ایجاد می نماید؟27سؤال 

 الف( سیستم هدایت موتورسیکلت دچار اختالل می شود 

 ده حفظ نخواهد شد ب( تماس میان تایرها و سطح جا

 ج( ارتعاشات زیادی را به بدنه موتورسیکلت و سرنشینان آن تحمیل خواهد نمود 

 ✅د( تمامی موارد صحیح است 

 : نقص در جلوبندی چه مشکلی ایجاد می کند؟28سؤال 

 الف( افزایش مصرف سوخت 

 ب( عدم کارکرد درست موتور 

 ✅ج( سخت شدن کنترل و فرمان پذیری موتورسیکلت 

 د( ضعیف شدن باطری و سیستم برقی 

 : مهمترین آلودگی حمل و نقل چیست؟29سؤال 

 الف( آلودگی صوتی 

 ✅ب( آلودگی هوا 

 ج( آلودگی دیداری 



 د( آلودگی موانع 

 : لرزش فرمان در سرعت های باال نشانه چیست؟30سؤال 

 ✅ باالنس نبودن چرخ هاالف( 

 زیاد بودن باد تایرها کم یا ب( 

  نبودن موتور تنظیمج( 

 د( همه موارد 

 




