«بنام حق»
تست آیین نامه رانندگی  100 ،تست دوم
 -1کدام تابلو درباره عبور عابر پیاده هشدار می دهد؟
✓ پاسخ :باال سمت چپ

 -2کدام تابلو درباره توقف نمی باشد؟
✓ پاسخ :پایین سمت چپ

 -3در هنگام رسیدن به یک تقاطع و مواجه شدن با چراغ قرمز
چشمک زن ،چه اقدامی باید انجام داد؟
 ایست و عبور ✓ عبور با احتیاط عبور با احتیاط و سرعت زیاد عبور با احتیاط و سرعت کم -4در صورت خرابی خودرو در جاده ،برای احتیاط دیگر
رانندگان ،مثلث های شبرنگ را باید در چه فاصله ای از طرف
عقب و جلو خودرو قرار دهیم؟
 70متری ✓
 100متری
 150متری
 200متری
 -5در شرایط ریزش برف و باران هنگام رانندگی ،کدام مورد
اشتباه است؟

استفاده از چراغ های نورپایین
استفاده از برف پاک کن هنگامی که برف و باران شدید می شود
استفاده از سیستم تهویه خودرو
عدم استفاده از چراغ ها در شب ✓
 -6براساس قوانین مصوب ،رانندگانی که از راه فرعی وارد راه
اصلی می شوند باید ...
پیش از ورود ،توقف و با رعایت حق تقدم وارد راه اصلی شوند ✓
سریعا وارد راه اصلی گردند
سریعا به سمت چپ گردش نماید
سریعا به سمت راست گردش نمایند
 -7در چند متری پیچ ها ،سبقت گرفتن ممنوع است؟
 30متری
 50متری ✓
 40متری
سبقت گرفتن در پیچ ها محدودیت ندارد.

 -8کدام تابلو ممنوعیت عبور وسایل نقلیه موتوری را اعالم می
دارد؟
✓ پاسخ :پایین سمت راست

 -9کدام تابلو ،درباره حق تقدم عبور نمی باشد؟
✓ پاسخ :باال سمت راست

 -10عنوان این تابلو چیست؟

ریزش سنگ
سرازیری سنگ
سرباالیی خطرناک
شیب سرازیری  12درصد ✓
 -11این تابلو بیانگر چیست؟

عبور پیاده ممنوع ✓
عبور عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
فقط عبور پیاده
 -12این تابلو بیانگر چیست؟

پایان حداقل سرعت  30کیلومتر ✓
حداقل سرعت  30کیلومتر
منطقه محدودیت سرعت
سرعت بیش از  30کیلومتر بر ساعت ممنوع
 -13سبقت گرفتن در راهها در کدام مورد مجاز نیست؟

اتوبوس و کامیون ها در معابر شهری ✓

از  150متری ورودی تونل ها
از  100متری مانده به پیچ ها
از  100متری پس از پیچ ها
 -14رانندگان هنگام روبرو شدن با وسایل نقلیه ای که در جهت
مخالف حرکت می کند ،حداقل از چند متری از چراغ عبور (نور
پایین) استفاده می نمایند؟
 150متری ✓
 100متری
 50متری
 250متری
 -15استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی ...

مجاز است.
ممنوع است✓ .
فقط در معابر شهری مجاز است.
در صورت حواس پرتی ممنوع است.

 -16براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی ،ایستادن ممنوع
همان  ......است؟
توقف مطلقا ممنوع ✓

توقف
توقف ممنوع
ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه
 -17حداکثر سرعت در بزرگ راه های درون شهری چند کیلومتر
در ساعت است؟
 100کیلومتر در ساعت ✓

 90کیلومتر در ساعت
 70کیلومتر در ساعت
 95کیلومتر در ساعت
 -18در راه های یک طرفه ،حرکت برخالف مسیر تعیین شده  ...؟

برای گردش به چپ آزاد است.
با دادن عالمت و زدن چراغ راهنما مانعی ندارد.

ممنوع است✓.
مجاز است.
 -19کدامیک از تابلوهای زیر جزو تابلوهای راهنمای مسیر نمی
باشد؟

✓ پاسخ :پایین سمت راست

 -20کدامیک از تابلوهای زیر جزو تابلوهای اخباری نمی باشد؟
✓ پاسخ :باال سمت چپ

 -21مفهوم شکل مقابل عالئم عبور و مرور چیست؟

 معموالً برای تابلوهای دستوری و خدماتی -عالمت هشدار دهنده برای خطر

 شروع و پایان حق تقدم مسیر معموالً برای عالئم راهنما ✓ -22این تابلو بیانگر چیست؟

 جاده دو طرفه ✓ حق تقدم عبور با شما حق تقدم عبور راهنمای مسیر -23در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد ...
 -باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب استفاده نمود✓ .

 -باید از نورباال استفاده نمود.

 تمام چراغ ها را باید خاموش نمود. باید از نور پایین استفاده نمود. -24کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راههای یک طرفه
درست است؟
 گردش به چپ در خیابان یک طرفه ممنوع است. رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف راست خیابانهدایت و سپس به چپ گردش کنند.
 رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف چپ خیابانهدایت و سپس به چپ گردش کنند✓ .
 باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود. -25کدام یک از عوامل مهم اتالف سوخت و انرژی در خودروها
محسوب می شود؟

 حرکت با سرعت مطمئنه عدم تنظیم موتور و احتراق نامنظم در سیلندرها ✓ رانندگی در شب -رانندگی در مناطق سردسیر

 -26این تابلو بیانگر چیست؟

 منطقه محدودیت سرعت پایان محدوده توقف ممنوع پایان محدوده پارک آزاد محدوده توقف ممنوع در ساعات معین ✓ -27این تابلو بیانگر چیست؟

 -جایگاه سوخت✓

 تلفن عمومی تفرجگاه هتل -28چرا شکسته و کثیف بودن شیشه های خودرو می تواند
خطرناک باشد؟

 چون باعث کاهش دید می شود✓ . چون باعث کاهش انعکاس نور می شود. چون باعث افزایش انعکاس نور می شود. شکسته و کثیف بودن شیشه ها خطر آفرین نمی باشد. -29کدام یک از موارد زیر باید قبل از شروع حرکت مورد بازبینی
قرار بگیرد؟

 کالچ ،شیشه ها ،گازها ترمزها ،برف پاکن ،بوق ،کالچ ،گاز -سیستم روشنایی ،پالک ،تایرها ،بوق ،آیینه ها ،کالچ

 سیستم روشنایی ،آئینه ها ،ترمز ،تایرها ،میزان آب رادیاتور وشیشه شور ،بوق ،برف پاک کن ،پالک خودرو ✓
 -30کدام وسیله می تواند به عنوان بازخوردی مناسب،صحت یا
عدم سالمت بخشهای مهمی از خودرو همچون سیستم جلوبندی
و وضعیت فرمان پذیری را آشکار نماید؟

 پدال ترمز پدال گاز غربیلک فرمان ✓ -آینه بغل

 -31در آزاد راه های برون شهری ،حداقل سرعت چند کیلومتر در
ساعت است؟

  70کیلومتر بر ساعت ✓  50کیلومتر بر ساعت  60کیلومتر بر ساعت 65 -کیلومتر بر ساعت

 -32سوئیچ استارت معموال دارای چند حالت است؟

  4حالت✓  5حالت  3حالت  2حالت -33کدام یک از موارد زیر به منظور ایمن کردن صحنه حادثه
رانندگی می باشد؟

 رعایت فاصله مناسب ،بررسی وضعیت مصدومین ،دور کردن رعایت فاصله مناسب ،کشیدن چند نفس عمیق و آرام موتور اتومبیل را خاموش کنید ،درصورتی که نمیتوانید عاملخطر ساز را حذف کنید ،مصدوم را از محیط دور کنید ✓

 همه موارد -34کدام یک به معنای راننده معلول است؟

پاسخ :باال سمت چپ ✓
 -35کمکهای اولیه چیست؟

 به اقدامات اولیه می گویند که بالفاصله پس از بروز سانحه و قبلاز رسیدن به مرکز درمانی صورت می گیرد✓ .
 به اقدامات اولیه که در درمانگاه و اورژانس انجام می شود. به اقدامات اولیه قبل از بروز حادثه و برای جلوگیری از آن میگویند.
 هیچکدام -36کدام یک از موارد ذیل برای ایمن کردن صحنه تصادف
صحیح نمی باشد؟

 قبل از هر اقدامی مطمئن شوید خطری شما را تهدید نمی کند. به هیچ وجه خود را در خطر جدی قرار ندهید. خودروی خود را در فاصله ای مناسب از صحنه حادثه پارکنمایید.
 برای نجات مصدومین باید ریسک نمود و با شتاب به کمک آنهاشتافت✓ .
 -37این تابلو بیانگر چیست؟

 پایان جداکننده -شروع جداکننده ✓

 جریان همگرا -برآمدگی

 -38این تابلو بیانگر چیست؟

 تعمیرگاه هتل بیمارستان ✓ بوق زدن ممنوع -39براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی ،منظور از ایست
وسیله نقلیه در زمان کوتاه کدام است؟

 ایستادن✓ ایست وسیله نقلیه برای هر مدت زمانی ایستادن ممنوع -ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه

 -40در آزادراه های برون شهری و مناطق غیرمسکونی،حداقل
سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

  60کیلومتر بر ساعت  50کیلومتر بر ساعت  70کیلومتر بر ساعت ✓ 65 -کیلومتر بر ساعت

 -41در شب ها و در راه ها یا جاده های بیرون شهری حداکثر
سرعت چند کیلومتر بر ساعت است؟

  85کیلومتر بر ساعت ✓  95کیلومتر بر ساعت  65کیلومتر بر ساعت  75کیلومتر بر ساعت -42پر باد بودن تایر خودرو می تواند باعث بروز کدامیک از موارد
زیر شود؟

 باعث افزایش مصرف سوخت در سرعت های زیر  50کیلومتر درساعت می شود.
 فرمان پذیری خودرو را کاهش داده و باعث ایجاد خطر میگردد✓.
 باعث فرسایش تایر در سرعتهای باالی  50کیلومتر خواهد بود. باعث سر خوردن الستیک در حین ترمز در سرعت های زیر 50کیلومتر می شود.
 -43رانندگان با دیدن چراغ چشمک زن قرمز در تقاطع ها باید
چه عملی انجام دهند؟

 کامال توقف نموده سپس با سرعت زیاد حرکت کند. از سرعت خود کاسته و سپس با احتیاط عبور کند. عبور آزاد است ولی باید با سرعت باال حرکت کند. قبل از ورود به تقاطع با گذرگاه عابر پیاده توقف کرده و پس ازاطمینان از نبودن خطر تصادف حق تقدم عبور حرکت نماید✓ .
 -44کدام یک از موارد زیر در مورد دسته دنده اشتباه است؟

 اهرم دنده معموال در طرف راست راننده قرار دارد. گیربکس خودرهای سواری معموال  5حالته ( 5سرعته) می باشند. اهرم دنده به صورت مستقیم با سیستم کالچ در ارتباط است. وقتی دنده در حالت خالص باشد ،نیرویی به پشت چرخ های محرکمنتقل نخواهد شد✓ .
 -45با کسانی که در زمان ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی
می نمایند چه برخوردی می شود؟

 به مراجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدونگواهینامه محکوم می شوند✓.
 تا پایان عمر به آن ها گواهینامه داده نخواهد شد. باید هرچه سریع تر خود را به مراجع قضایی معرفی نمایند. در صورتی که مرتکب خالف نشوند مشمول مجازات نخواهند شد. -46ترمز پایی مطابق با الزامات استانداردهای خودرویی باید
 ........عمل کند.

 به چرخ های متحرک -چرخ های جلو

 چرخ های عقب همه ی چرخ ها ✓ -47کدامیک مستقیما در جهت خنک کاری موتور نمی باشد؟

 رادیاتور -میل لنگ ✓

 ترموستات فن -48از  ......برای کنترل پدال کالچ و از  ......برای کنترل پدال گاز
و ترمز استفاده می شود.

 پای راست  -پای چپ پای چپ  -پای راست✓ دست راست  -پای چپ دست چپ  -پای چپ -49این تابلو بیانگر چیست؟

 سرعت توصیه شده طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ طول محدوده خطر✓ حاشیه نمای دو طرفه -50منظور از این چراغ چیست؟

 در این حالت عبور مستقیم و گردش در جهت پیکان مجاز است. عبور مستقیم مجاز بوده ولی گردش به سمت پیکان غیر مجازاست✓.
 حرکت به صورت مستقیم ممنوع است. -صرفا می توان به سمت راست حرکت نمود.

 -51به همراه چراغ چشمک زن قرمز معموال کدام تابلو راهنمایی
و رانندگی نصب می گردد؟

 فقط عبور مستقیم مجاز گردش به چپ ممنوع فقط عبور به راست مجاز ایست و با رعایت حق تقدم✓ -52در امدادرسانی ،این جمله به کدام مورد مربوط می شود:
«خیلی سریع و در کمال خونسردی حادثه را بررسی نمایید».

 امن کردن محل حادثه ارائه کمک های اولیه ارزیابی موقعیت✓ درخواست کمک -53در این تقاطع حق تقدم عبور به ترتیب با کدام یک می
باشد؟

 -قرمز  -سبز  -آبی✓

 -سبز  -آبی  -قرمز

 آبی  -قرمز  -سبز قرمز  -آبی – سبزتوضیحات :در اینجا خودروی آبی و سبز بدلیل وجود عالئم کنترلی
(تابلوی ایست) باید به خودروی قرمز حق تقدم عبور دهند .سپس
خودروی سبز چون مسیر مستقیمی را طی می کند ،حرکت می کند .و
در آخر خودروی آبی که به چپ گردش می کند.

 -54در کدام تصویر خطوط اضطرار نمایش داده شده است؟

پاسخ :پایین سمت چپ

 -55در این شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است؟

 خودروی ✓1 بستگی به سرعت خودرو دارد. خودروی 2 هر دو با هم می توانند عبور نمایند.توضیحات :در تقاطع های فاقد عالئم کنترلی مانند ایست یا رعایت حق
تقدم عبور ،حق تقدم با خودرویی است که در سمت راست خودروی
دیگر قرار دارد .در اینجا خودروی  1سمت راست خودروی 2

 -56سبقت گرفتن از وسیله نقلیه ای که خود در حال سبقت
است...

 مجاز است. چنانچه احتمال تصادف نباشد ،مجاز است. تحت هر شرایطی ممنوع است. ممنوع است مگر در راهی که به دلیل وجود سه خط عبور یابیشتر این عمل مجاز باشد✓ .
 -57انجام کدام یک از اعمال زیر در خصوص زخمی های صحنه
تصادف نادرست است؟

 دلجویی از آنها گرم نگه داشتن آنها ایجاد شرایطی که زخمی ها تنها نمانند. دادن خوراکی به افراد زخمی✓ -58در برخورد با یک مصدوم بیهوش مهم ترین اقدام چیست؟

 گرفتن فشار خون بیهوش باز کردن راه تنفسی و حفظ گردش خون✓ بلند کردن دست های مصدوم نشاندن مصدوم روی صندلی -59مفهوم این تابلو چیست؟

 عبور دو طرفه حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است✓. عبور از هر دو طرف ممنوع توقف در روزهای زوج ممنوع -60تابلوهای زیر که در راهها نصب می شوند به چه معناست؟

 فاصله را تا خروجی بعدی نشان می دهند. فاصله را تا تقاطع جاده و راه آهن نشان می دهند✓. فاصله خروجی تا آزادراه را نشان می دهند. -فاصله را تا محل بازرسی نشان می دهند.

 -61هدف از  ...تسلط کامل پاها و دستها بر تجهیزات کنترلی
همچون پدالها ،اهرمها و غربیلک فرمان می باشد.

 معاینه فنی تنظیم آینه ها سالمت فنی -تنظیم صندلی✓

 -62لرزش غربیلک فرمان می تواند ناشی از  ...باشد.

 باالنس نبودن چرخ ها ✓ تنظیم نبودن چراغ ها منبع سوخت هیچکدام -63کدامیک جزء وظایف سیستم تعلیق نمی باشد؟
 -کنترل قدرت و شتاب خودرو✓

 تأمین راحتی راننده حفظ تعادل و پایداری خودرو هنگام عبور از پستی یا بلندی ها ممانعت از واژگونی خودرو هنگام عبور از پیچ ها -64در هنگام آتش گرفتن خودرو کدامیک از موارد مهم تر
است؟
 افراد داخل ماشین را پیاده نمایید. -موتور را خاموش کنید✓.

 با استفاده از کپسول آتش نشانی آتش را خاموش نمایید. با پلیس تماس بگیرید. -65این صفات جزء کدام نوع از رانندگان می باشد؟
مانور و تغییر مسیر به طور مکرر و بوق زدن های بیهوده و مکرر،
عبور از خط مقابل برای رهایی از ترافیک.

 رانندگان مسن رانندگان پرخاشگر✓ رانندگان جوان رانندگان بی تجربه -66استفاده از چراغ های چشمک زن و رنگارنگ در وسایل
نقلیه ...

 برای دید بیشتر اشیاء و اشخاص مانعی ندارد. مانعی ندارد. -ممنوع است مگر با مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح✓.

 -تحت هر شرایطی حتی اخذ مجوز نیز ممنوع است.

 -67با مشاهده چراغ قرمز راهنمایی و در صورت نبودن خط
ایست برای توقف در چند متری چراغ باید توقف کنیم؟

 دو متری سه متری -پنج متری✓

 چهار متری -68در شهرها و مناطق مسکونی ،در خیابان های شریان اصلی
حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت است؟

  100کیلومتر در ساعت  95کیلومتر در ساعت  60کیلومتر در ساعت✓  85کیلومتر در ساعت -69استفاده از کدام نوع کمربند ایمنی در خودرو الزامی است؟

 نوع کمربند ایمنی مهم نیست. -دو نقطه ای

 کمربند ران سه نقطه ای✓ -70کدام جمله درباره کیسه هوا صحیح نمی باشد؟

 کیسه هوا ،هنگام تشخیص ضربه ناشی از تصادف در کسری ازثانیه باز می شود.
 فعال شدن کیسه هوا ،در حالتی که کمربند ایمنی بسته نشدهباشد ،نتایج مخرب تری خواهد داشت.
 یکی از فناوری های پیشرفته در زمینه ایمنی خودرو ،سیستمکیسه هوا یا ایربگ می باشد.
 -با وجود کیسه هوا دیگر نیازی به کمربند ایمنی نمی باشد✓.

 -71کدامیک از موارد زیر جان فرد را نسبت به موارد دیگر دیرتر
به خطر می اندازد؟

 فقدان تنفس -باال بودن درجه حرارت بدن✓

 فقدان ضربان قلب خونریزی شدید -72قرار گرفتن طوالنی مدت رانندگان در شرایط نامساعد
زیست محیطی منجر به چه می شود؟

 کسب انرژی مثبت و تالش مضاعف رانندگی سالم و حفظ حقوق اجتماعی دیگران تحریک پذیری ،عصبانیت زودهنگام و پرخاشگری✓ رانندگی ایمن و رعایت اصول رانندگی صحیح -73در سبقت گرفتن کدامیک از موارد زیر را باید رعایت نمود؟

 یافتن فضایی برای جلو افتادن از خودروی دیگر داشتن سرعتی معادل سرعت خودرویی که می خواهیم از آنسبقت بگیریم.
 عدم ممنوعیت سبقت در آن مکان از راه ،اطمینان از خالی بودنوسیله نقلیه در الین دیگر✓

 عدم ممنوعیت سبقت در آن مکان از راه ،مگر سرعت خودرو آنقدر باشد که در زمان کوتاه عمل سبقت گرفتن تمام شود.

 -74راننده ای که دست چپ را به طرف پایین نگهداشته به چه
معناست؟
 -گردش به تغییر مسیر به راست

 گردش با تغییر مسیر به چپ توقف✓ افزایش سرعت -75مفهوم رنگ سبز در عالئم عبور و مرور چیست؟

 حرکات مجاز ،راهنمای مسیر در بزرگراه ها و اماکن مذهبی✓ منع کننده یا ایست راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتی راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری -76کدامیک از موارد زیر در حین رانندگی در شب اشتباه است؟
 -روشن نمودن چراغ های کوچک و بزرگ بطور همزمان✓

 استفاده از بوق کوتاه هنگام سبقت -کاهش سرعت در صورت نزدیک شدن خودرویی از روبرو که از

نور باال استفاده می کند.
 استفاده از چراغ مه شکن در هنگام ریزش برف و باران -77بازدید مخزن آب رادیاتور چه زمانی باید انجام شود؟

 صرفا در فصل تابستان که هوا گرم است. زمانی که خودرو روشن است. زمانی که خودرو در حال حرکت است. زمانی که موتور خاموش و سرد است✓ . -78چراغ هایی که حضور وسیله نقلیه و عرض آن را از سمت
جلو نشان می دهد کدام است؟

 چراغ جانبی جلو✓ چراغ جانبی عقب چراغ های کوچک عقب چراغ توقف -79روی یدک و هر نوع وسیله نقلیه ای که وسیله نقلیه دیگر
آن را می کشد باید  ......نصب شود تا سایر رانندگان آن را ببینند.

 پرچم سفید به ابعاد حداقل  100سانتی متر پرچم قرمز به ابعاد  50سانتی متر پرچم سفید به ابعاد حداقل  50سانتی متر✓ چراغ الکتریکی با نور قرمز -80از چند متری ورودی پل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

  250متری  150متری  200متری  100متری✓ -81چرا قبل از سبقت گرفتن از یک کامیون طویل باید فاصله را
با آن کامال حفظ نمود؟

 زیرا برای سبقت گرفتن از کامیون در پیچ ها باید شتاب کافیداشته باشیم.
 سبقت گرفتن از کامیون طویل ممنوع است. -برای اینکه در نقطه کور قرار بگیریم.

 برای اینکه از موقعیت جلویی کامیون دید کافی داشته باشیم ودر نقطه کور قرار نگیریم✓.
 -82این تصویر بیانگر چیست؟

 سواری در حال سبقت گرفتن از موتور سوار است. موتور سوار در نقطه کور سواری قرار دارد✓. سبقت در محل عبور مجاز عدم رعایت فاصله مناسب -83کاربرد روش  2ثانیه زمان در کجاست؟

 بررسی آثار ناشی از تصادف -تخمین مسافت خودرو در حال حرکت با وسیله نقلیه جلویی

 -کنترل صحت کار موتور خودرو✓

 محاسبه زمان چراغ زرد راهنمای در سر چهارراه ها -84مفهوم این تابلو چیست؟
 ورود به راه اصلی از راست تقاطع✓ ورود به راه اصلی از چپ تقاطع فرعی به اصلی -85مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟

 ایست کامل و سپس عبور عبور با گردش آزاد است مگر آنکه گردش نمودن توسط عالیمدیگر ممنوع باشد.
 به مسیر خود ادامه داده و از تقاطع گذر کنید و همچنین مراقبعابرین پیاده احتمالی در حال عبور از تقاطع باشید✓.
 در صورتی که به خط ایست نرسیده اید توقف کنید -86انجام دادن کدام گزینه درست است؟

 استفاده از نورباال در فواصل کمتر از  150متر با خودروی جلویی استفاده از چراغهای با نور خیره کننده عدم استفاده از نورباال در شب استفاده از نور پایین در فواصل کمتر از  150متر با خودرویجلویی✓
 -87کدام گزینه نادرست است؟

 رانندگی برای کسی که نوشابه الکلی یا مواد مخدر و داروهایخواب آور مصرف کرده تا رفع کامل آثار آن ممنوع است.
 راننده موظف است هنگام رانندگی ،گواهی نامه رانندگی خودشرا همراه داشته باشد.
 استفاده از بوق برای مقاصدی مانند صدا زدن افراد و جلب توجهمسافر ممنوع است.
 رانندگان می توانند ضمن رانندگی ،دخانیات استعمال نمایند✓. -88کدام گزینه درباره عبور و توقف در مسیرهای ویژه اتوبوس
شرکت واحد صحیح است؟

 به جز اتومبیل های مجاز ،برای مابقی وسایل نقلیه ممنوعاست✓.
 در ساعات شب می توان از مسیر ویژه اتوبوس عبور نمود. در صورت نبودن پلیس می توان از خطوط ویژه استفاده نمود. در صورت ترافیک سنگین می توان از مسیر ویژه اتوبوس عبورکرد.
 -89خطوط طولی نشان داده شده در این شکل چه نوع خطوطی
می باشد؟

 خط مقطع یا بریده بریده خط ممتد و مقطع ترکیبی✓ خط طولی ممتد خطوط هاشور -90در تقاطع روبرو که فاقد چراغ راهنمایی است حق تقدم عبور
با کدام خودرو می باشد؟

 خودرو شماره 1 -خودرو شماره 2

 خودرویی که فاقد تابلوی رعایت حق تقدم است. گزینه های  2و ✓ 3 -91کدامیک از موارد زیر در خصوص سرعت و حرکت صحیح
است؟

 کنترل وسایل نقلیه در سرعتهای پایین بسیار سخت است. صدمات و تلفات در تصادفات با سرعت زیاد بسیار بیشتر است✓. در سرعتهای باال زمان واکنش نسبت به خطرات بسیار افزایشمی یابد.
 سایر کاربران راه بدلیل سرعت باالی وسیله نقلیه شما ،زمانواکنش زیادی خواهند داشت.
 -92کم بودن عمق شیار تایر منجر به چه می شود؟

 کاهش مقدار اصطکاک میان تایر و سطح راه افزایش احتمال آسیب به تایر سرخوردن خودرو به ویژه در سطوح خیس یا مرطوب -تمام موارد

 -93منظور از توقف چیست؟

 ایست وسیله نقلیه در زمان طوالنی بدون حضور راننده✓ ایست وسیله نقلیه در زمان کوتاه ایست وسیله نقلیه در زمان طوالنی با حضور راننده ایست وسیله نقلیه برای هر مدت ممنوع -94کدام مورد زیر از عالئم خستگی و خواب آلودگی راننده می
باشد؟

 تمرکز در رانندگی توانایی کنترل خودرو بین خطوط حرکت داشتن سرعت واکنش مناسب نسبت به شرایط عدم کنترل آگاهانه بر سرعت خودرو✓ -95از چند متری تقاطع ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

  40متری 30 -متری

  50متری✓ سبقت گرفتن محدودیت ندارد. -96دور زدن از روی خط پر و یا یک خط ممتد ...

 با رعایت احتیاط بدون اشکال است. ممنوع است✓. مجاز است. در صورت خلوت بودن مسیر مجاز است. -97در راه های برون شهری حداکثر سرعت مجاز در آزادراه ها
برای کامیونت چند کیلومتر در ساعت است؟

  120کیلومتر در ساعت  125کیلومتر در ساعت  130کیلومتر در ساعت  110کیلومتر در ساعت✓ -98مهمترین مزیت ترمز ضدقفل چیست؟

 حفظ هدایت پذیری خودرو و جلوگیری از لغزش✓ افزایش قدرت و سرعت خودرو کاهش مصرف سوخت استهالک کمتر تایرها -99بزرگترین منبع آلودگی هوا در کالن شهرها کدام است؟

 کارگاه ها خودرو✓ وسایل گازسوز خانگی پاالیشگاه ها -100کدام یک از تابلوهای زیر جزو تابلوهای محلی نمی باشد؟

پاسخ :باال سمت راست که یک برچسب می باشد و به معنی افراد
ناشنوا.
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