
 

 

 «بنام حق»

 دوم تست 100، تست آیین نامه رانندگی 
 

 دهد؟ یهشدار م ادهیکدام تابلو درباره عبور عابر پ -1

 چپباال سمت  پاسخ: ✓

 

 باشد؟ یکدام تابلو درباره توقف نم -2

 پایین سمت چپپاسخ:  ✓

 



 

 

تقاطع و مواجه شدن با چراغ قرمز  کیبه  دنیهنگام رسدر  -3

 انجام داد؟ دیبا یچشمک زن، چه اقدام

 ✓و عبور  ستیا -

 اطیعبور با احت -

 ادیو سرعت ز اطیعبور با احت -

 و سرعت کم اطیعبور با احت -

 گرید اطیاحت یخودرو در جاده، برا یدر صورت خراب -4

از طرف  یدر چه فاصله ا دیشبرنگ را با یرانندگان، مثلث ها

 م؟یعقب و جلو خودرو قرار ده

 ✓  یمتر 70

  یمتر 100

  یمتر 150

  یمتر 200

کدام مورد  ،یبرف و باران هنگام رانندگ زشیر طیدر شرا -5

 اشتباه است؟



 

 

 نیینورپا یاز چراغ ها استفاده

 شود یم دیکه برف و باران شد یاز برف پاک کن هنگام استفاده

 خودرو هیتهو ستمیاز س استفاده

 ✓ استفاده از چراغ ها در شب عدم

وارد راه  یکه از راه فرع یمصوب، رانندگان نیبراساس قوان -6

 ... دیشوند با یم یاصل

 ✓شوند  یحق تقدم وارد راه اصل تیاز ورود، توقف و با رعا شیپ

 گردند یوارد راه اصل عایسر

 دیبه سمت چپ گردش نما عایسر

 ندیبه سمت راست گردش نما عایسر

 ها، سبقت گرفتن ممنوع است؟ چیپ یدر چند متر -7

  یمتر 30

 ✓ یمتر 50

  یمتر 40

 ندارد. تیها محدود چیگرفتن در پ سبقت



 

 

 یرا اعالم م یموتور هینقل لیعبور وسا تیکدام تابلو ممنوع -8

 دارد؟

 پایین سمت راستپاسخ:  ✓

 

 باشد؟ یعبور نمکدام تابلو، درباره حق تقدم  -9

 باال سمت راستپاسخ:  ✓

 



 

 

 ست؟یتابلو چ نیعنوان ا -10

 

 سنگ زشیر

 سنگ یریسراز

 خطرناک ییسرباال

 ✓ درصد 12 یریسراز بیش

 

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -11

 



 

 

 ✓ممنوع  ادهیعبور پ

 ادهیعابر پ عبور

 ادهیعابر پ گذرگاه

 ادهیعبور پ فقط

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -12

 

 ✓ لومتریک 30حداقل سرعت  انیپا

 لومتریک 30سرعت  حداقل

 سرعت تیمحدود منطقه

 بر ساعت ممنوع لومتریک 30از  شیب سرعت

 ست؟یسبقت گرفتن در راهها در کدام مورد مجاز ن -13



 

 

   ✓  یها در معابر شهر ونیاتوبوس و کام

 تونل ها یورود یمتر 150 از

 ها چیمانده به پ یمتر 100 از

 ها چیپس از پ یمتر 100 از

که در جهت  یا هینقل لیرانندگان هنگام روبرو شدن با وسا -14

از چراغ عبور )نور  یکند، حداقل از چند متر یمخالف حرکت م

 ند؟ینما ی( استفاده منییپا

 ✓ یمتر 150

  یمتر 100

  یمتر 50

 یمتر 250

 ... یرانندگ نیاستفاده از تلفن همراه در ح -15

 .مجاز است

 ✓ .ممنوع است

 مجاز است. یفقط در معابر شهر

  ممنوع است. یصورت حواس پرت در



 

 

ممنوع  ستادنیا ،یو رانندگ یینامه راهنما نییبراساس آ -16

 همان ...... است؟

 ✓ توقف مطلقا ممنوع

 توقف

 توقف ممنوع

 در زمان کوتاه هینقل لهیوس ستیا

 لومتریچند ک یدرون شهر یحداکثر سرعت در بزرگ راه ها -17

 در ساعت است؟

 ✓ در ساعت مترلویک 100

 در ساعت لومتریک 90

 در ساعت  لومتریک 70

 در ساعت لومتریک 95

 شده ... ؟ نییتع ریطرفه، حرکت برخالف مس کی یدر راه ها -18

 .گردش به چپ آزاد است یبرا

 .ندارد یدادن عالمت و زدن چراغ راهنما مانع با



 

 

 ✓.است ممنوع

 .است مجاز

 ینم ریمس یراهنما یجزو تابلوها ریز یاز تابلوها کیکدام -19

 باشد؟

 پایین سمت راستپاسخ:  ✓

 

 باشد؟ ینم یاخبار یجزو تابلوها ریز یاز تابلوها کیکدام -20

 چپسمت  باالپاسخ:  ✓



 

 

 

 

 ست؟یمفهوم شکل مقابل عالئم عبور و مرور چ -21

 

  یو خدمات یدستور یتابلوها یمعموالً برا -

 خطر یهشدار دهنده براعالمت  -



 

 

 ریحق تقدم مس انیشروع و پا -

 ✓ عالئم راهنما یمعموالً برا -

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -22

 

 ✓ جاده دو طرفه -

 حق تقدم عبور با شما -

 حق تقدم عبور -

 ریمس یراهنما -

 وجود دارد ... یکه نور کاف ییها و جاده ها ابانیدر خ -23

   ✓ جلو و عقب استفاده نمود. یجانب یتنها از چراغ ها دیبا -

 از نورباال استفاده نمود. دیبا -



 

 

 خاموش نمود. دیتمام چراغ ها را با -

 استفاده نمود. نییاز نور پا دیبا -

طرفه  کی یدر مورد گردش به چپ در راهها نهیکدام گز -24

 درست است؟

  طرفه ممنوع است. کی ابانیگردش به چپ در خ -

 ابانیطرف راست خ هیال یرا به منته هینقل لهیموظفند وسرانندگان  -

  و سپس به چپ گردش کنند. تیهدا

 ابانیطرف چپ خ هیال یرا به منته هینقل لهیرانندگان موظفند وس -

 ✓ و سپس به چپ گردش کنند. تیهدا

 خلوت شود. ابانیمنتظر بمانند تا خ دیبا -

در خودروها  یاز عوامل مهم اتالف سوخت و انرژ کیکدام  -25

 شود؟ یمحسوب م

 حرکت با سرعت مطمئنه -

 ✓ لندرهایدر سنامنظم موتور و احتراق  میعدم تنظ -

 در شب یرانندگ -

  ریدر مناطق سردس یرانندگ -



 

 

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -26

 

 سرعت تیمنطقه محدود -

 محدوده توقف ممنوع انیپا -

 محدوده پارک آزاد انیپا -

 ✓ نیممنوع در ساعات معمحدوده توقف  -

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -27

 



 

 

 ✓سوخت گاهیجا -

 یتلفن عموم -

  تفرجگاه -

 هتل -

تواند  یخودرو م یها شهیبودن ش فیچرا شکسته و کث -28

 خطرناک باشد؟

 ✓. شود یم دیچون باعث کاهش د -

 .شود یانعکاس نور م کاهشچون باعث  -

  .شود یانعکاس نور م شیچون باعث افزا -

 باشد. ینم نیها خطر آفر شهیبودن ش فیشکسته و کث -

 ینیقبل از شروع حرکت مورد بازب دیبا ریاز موارد ز کیکدام  -29

 رد؟یقرار بگ

 ها، گازها شهیکالچ، ش -

 ترمزها، برف پاکن، بوق، کالچ، گاز -

 ها، کالچ نهییبوق، آ رها،یپالک، تا ،ییروشنا ستمیس -



 

 

و  اتوریآب راد زانیم رها،یها، ترمز، تا نهیآئ  ،ییروشنا ستمیس -

 ✓ شور،  بوق، برف پاک کن، پالک خودرو شهیش

 ایمناسب،صحت  یتواند به عنوان بازخورد یم لهیکدام وس -30

 یجلوبند ستمیاز خودرو همچون س یمهم یعدم سالمت بخشها

 د؟یرا آشکار نما یریفرمان پذ تیو وضع

 پدال ترمز -

 پدال گاز -

 ✓ فرمان لکیغرب -

 بغل نهیآ -

 

در  لومتریحداقل سرعت چند ک ،یبرون شهر یدر آزاد راه ها -31

 ساعت است؟

 ✓ بر ساعت لومتریک 70 -

 بر ساعت لومتریک 50 -

 بر ساعت لومتریک 60 -

  بر ساعت لومتریک 65 -



 

 

 چند حالت است؟ یاستارت معموال دارا چیسوئ -32

 ✓حالت 4 -

 حالت 5 -

 حالت 3 -

 حالت 2 -

کردن صحنه حادثه  منیبه منظور ا ریاز موارد ز کیکدام  -33

 باشد؟ یم یرانندگ

    دور کردن ن،یمصدوم تیوضع یفاصله مناسب، بررس تیرعا -

 و آرام قیچند نفس عم دنیفاصله مناسب، کش تیرعا -

عامل  دیتوانیکه نم ی، درصورتدیرا خاموش کن لیموتور اتومب -

 ✓د یدور کن طیمصدوم را از مح د،یخطر ساز را حذف کن

 همه موارد -

 راننده معلول است؟ یبه معنا کیکدام  -34



 

 

 

 ✓ باال سمت چپ :پاسخ

 ست؟یچ هیاول یکمکها -35

که بالفاصله پس از بروز سانحه و قبل  ندیگو یم هیبه اقدامات اول -

 ✓ .ردیگ یصورت م یبه مرکز درمان دنیاز رس

 شود. یکه در درمانگاه و اورژانس انجام م هیبه اقدامات اول -

 یاز آن م یریجلوگ یقبل از بروز حادثه و برا هیبه اقدامات اول -

 .ندیگو

  چکدامیه -

کردن صحنه تصادف  منیا یبرا لیاز موارد ذ کیکدام  -36

 ؟باشد ینم حیصح



 

 

 کند. ینم دیشما را تهد یخطر دیمطمئن شو یقبل از هر اقدام -

 .دیقرار نده یوجه خود را در خطر جد چیبه ه -

مناسب از صحنه حادثه پارک  یخود را در فاصله ا یخودرو -

 .دیینما

نمود و با شتاب به کمک آنها  سکیر دیبا نینجات مصدوم یبرا -

 ✓ شتافت.

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -37

 

 جداکننده انیپا -

 ✓ شروع جداکننده -

  همگرا انیجر -

 یبرآمدگ -



 

 

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -38

 

  رگاهیتعم -

 هتل -

 ✓ مارستانیب -

 بوق زدن ممنوع -

 ستیمنظور از ا ،یو رانندگ یینامه راهنما نییبراساس آ -39

 در زمان کوتاه کدام است؟ هینقل لهیوس

 ✓ستادنیا -

 یهر مدت زمان یبرا هینقل لهیوس ستیا -

 ممنوع ستادنیا -

  در زمان کوتاه هینقل لهیوس ستیا -



 

 

 ،حداقلیرمسکونیو مناطق غ یبرون شهر یدر آزادراه ها -40

 در ساعت است؟ لومتریسرعت چند ک

 بر ساعت لومتریک 60 -

 بر ساعت لومتریک 50 -

 ✓ بر ساعت لومتریک 70 -

 بر ساعت لومتریک 65 -

 

حداکثر  یشهر رونیب یجاده ها ایدر شب ها و در راه ها  -41

 بر ساعت است؟ لومتریسرعت چند ک

 ✓ بر ساعت لومتریک 85 -

 بر ساعت لومتریک 95 -

 بر ساعت لومتریک 65 -

  بر ساعت لومتریک 75 -

از موارد  کیتواند باعث بروز کدام یخودرو م ریپر باد بودن تا -42

 شود؟ ریز



 

 

 در لومتریک 50 ریز یمصرف سوخت در سرعت ها شیباعث افزا -

  شود. یساعت م

 یخطر م جادیخودرو را کاهش داده و باعث ا یریفرمان پذ -

 ✓.گردد

 خواهد بود. لومتریک 50 یباال یدر سرعتها ریتا شیباعث فرسا -

 50 ریز یترمز در سرعت ها نیدر ح کیباعث سر خوردن الست -

 شود. یم لومتریک

 دیچراغ چشمک زن قرمز در تقاطع ها با دنیرانندگان با د -43

 انجام دهند؟ یچه عمل

  حرکت کند. ادیکامال توقف نموده سپس با سرعت ز -

 عبور کند. اطیاز سرعت خود کاسته و سپس با احت -

 با سرعت باال حرکت کند. دیبا یعبور آزاد است ول -

توقف کرده و پس از  ادهیقبل از ورود به تقاطع با گذرگاه عابر پ -

 ✓ .دیاز نبودن خطر تصادف حق تقدم عبور حرکت نما نانیاطم

 ؟اشتباه استدر مورد دسته دنده  ریاز موارد ز کیکدام  -44



 

 

 اهرم دنده معموال در طرف راست راننده قرار دارد. -

 باشند. یسرعته( م 5حالته ) 5معموال  یسوار یخودرها ربکسیگ -

 کالچ در ارتباط است. ستمیس با میاهرم دنده به صورت مستق -

محرک  یبه پشت چرخ ها ییروین ،دنده در حالت خالص باشد یوقت -

 ✓ منتقل نخواهد شد.

 یمبادرت به رانندگ نامهیکه در زمان ضبط گواه یبا کسان -45

 شود؟ یم یچه برخورد ندینما یم

بدون  یرانندگ یو به مجازات مقرر برا یمعرف ییبه مراجع قضا -

 ✓شوند. یمحکوم م نامهیگواه

 داده نخواهد شد. نامهیعمر به آن ها گواه انیتا پا -

 .ندینما یمعرف ییتر خود را به مراجع قضا عیهرچه سر دیبا -

  که مرتکب خالف نشوند مشمول مجازات نخواهند شد. یدر صورت -

 دیبا ییخودرو یمطابق با الزامات استانداردها ییترمز پا -46

 ... عمل کند......

 متحرک یبه چرخ ها -

 جلو یچرخ ها -



 

 

 عقب یچرخ ها -

 ✓ چرخ ها یهمه  -

 باشد؟ یموتور نم یدر جهت خنک کار مایمستق کیکدام -47

 اتوریراد -

 ✓ لنگ لیم -

  ترموستات -

 فن -

کنترل پدال گاز  یکنترل پدال کالچ و از ...... برا یاز ...... برا -48

 شود. یو ترمز استفاده م

  چپ یپا -راست  یپا -

 ✓راست یپا -چپ  یپا -

 چپ یپا -دست راست  -

 چپ یپا -دست چپ  -

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -49



 

 

 

 شده هیسرعت توص -

 نگیپارک تیبا محدود تیطول ممنوع -

 ✓طول محدوده خطر -

 دو طرفه ینما هیحاش -

 ست؟یچراغ چ نیمنظور از ا -50

 



 

 

 مجاز است. کانیو گردش در جهت پ میحالت عبور مستق نیدر ا -

مجاز  ریغ کانیگردش به سمت پ یمجاز بوده ول میعبور مستق -

 ✓است.

  ممنوع است. میحرکت به صورت مستق -

 به سمت راست حرکت نمود. توان یصرفا م -

 

 ییبه همراه چراغ چشمک زن قرمز معموال کدام تابلو راهنما -51

 گردد؟ ینصب م یو رانندگ

 مجاز میفقط عبور مستق -

 گردش به چپ ممنوع -

 فقط عبور به راست مجاز -

 ✓حق تقدم تیو با رعا ستیا -

 شود: یجمله به کدام مورد مربوط م نیا ،یدر امدادرسان -52

 «.دیینما یحادثه را بررس یو در کمال خونسرد عیسر یلیخ»



 

 

  امن کردن محل حادثه -

 هیاول یارائه کمک ها -

 ✓تیموقع یابیارز -

 درخواست کمک -

 یم کیبا کدام  بیتقاطع حق تقدم عبور به ترت نیدر ا -53

 باشد؟

 

 ✓یآب -سبز  -قرمز  -

 قرمز - یآب -سبز  -



 

 

 سبز -قرمز  - یآب -

 سبز – یآب -قرمز  -

بدلیل وجود عالئم کنترلی  سبزو  آبیدر اینجا خودروی توضیحات: 

حق تقدم عبور دهند. سپس  قرمز( باید به خودروی تابلوی ایست)

چون مسیر مستقیمی را طی می کند، حرکت می کند. و  سبزخودروی 

 که به چپ گردش می کند. آبیدر آخر خودروی 

 

 داده شده است؟ شیخطوط اضطرار نما تصویردر کدام  -54

 

 پایین سمت چپ پاسخ:



 

 

 شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است؟ نیدر ا -55

 

 ✓1 یخودرو -

 به سرعت خودرو دارد. یبستگ -

 2 یخودرو -

 .ندیتوانند عبور نما یهر دو با هم م -

فاقد عالئم کنترلی مانند ایست یا رعایت حق در تقاطع های توضیحات: 

تقدم عبور، حق تقدم با خودرویی است که در سمت راست خودروی 

 2سمت راست خودروی  1دیگر قرار دارد. در اینجا خودروی 

 



 

 

که خود در حال سبقت  یا هینقل لهیسبقت گرفتن از وس -56

 ...است

 مجاز است. -

 چنانچه احتمال تصادف نباشد، مجاز است. -

 ممنوع است. یطیتحت هر شرا -

 ایوجود سه خط عبور  لیکه به دل یممنوع است مگر در راه -

 ✓ عمل مجاز باشد. نیا شتریب

صحنه  یها یدر خصوص زخم ریاز اعمال ز کیانجام کدام  -57

 ؟نادرست استتصادف 

 از آنها ییدلجو -

  گرم نگه داشتن آنها -

  تنها نمانند. ها یکه زخم یطیشرا جادیا -

 ✓یبه افراد زخم یدادن خوراک -

 ست؟یاقدام چ نیمهم تر هوشیمصدوم ب کیدر برخورد با  -58



 

 

  هوشیگرفتن فشار خون ب -

 ✓و حفظ گردش خون یباز کردن راه تنفس -

 مصدوم یبلند کردن دست ها -

 یصندل ینشاندن مصدوم رو -

 ست؟یتابلو چ نیمفهوم ا -59

 

 عبور دو طرفه -

 ✓مقابل است. هینقل لهیحق تقدم عبور با وس -

 عبور از هر دو طرف ممنوع -

 زوج ممنوع یتوقف در روزها -

 شوند به چه معناست؟ یکه در راهها نصب م ریز یتابلوها -60



 

 

 

 دهند. ینشان م یبعد یفاصله را تا خروج -

 ✓دهند. یفاصله را تا تقاطع جاده و راه آهن نشان م -

  دهند. یتا آزادراه را نشان م یفاصله خروج -

 دهند. ینشان م یفاصله را تا محل بازرس -

 

 یکنترل زاتیهدف از ... تسلط کامل پاها و دستها بر تجه -61

 باشد. یفرمان م لکیهمچون پدالها، اهرمها و غرب

 یفن نهیمعا -

 ها نهیآ میتنظ -

 یسالمت فن -

 ✓یصندل میتنظ -



 

 

 از ... باشد. یتواند ناش یفرمان م لکیلرزش غرب -62

 ✓ باالنس نبودن چرخ ها -

 نبودن چراغ ها میتنظ -

 منبع سوخت -

 چکدامیه -

 باشد؟ ینم قیتعل ستمیس فیجزء وظا کیکدام -63

 ✓کنترل قدرت و شتاب خودرو -

 راننده یراحت نیتأم -

 ها یبلند ای یخودرو هنگام عبور از پست یداریو پاحفظ تعادل  -

 ها چیخودرو هنگام عبور از پ یممانعت از واژگون -

از موارد مهم تر  کیدر هنگام آتش گرفتن خودرو کدام -64

 است؟

 .دیینما ادهیرا پ نیافراد داخل ماش -

  ✓.دیموتور را خاموش کن -



 

 

 .دییآتش را خاموش نما یبا استفاده از کپسول آتش نشان -

 با پلیس تماس بگیرید. -

 باشد؟ یصفات جزء کدام نوع از رانندگان م نیا -65

و مکرر،  هودهیب یبه طور مکرر و بوق زدن ها ریمس رییمانور و تغ

 .کیاز تراف ییرها یعبور از خط مقابل برا

 رانندگان مسن -

 ✓رانندگان پرخاشگر -

 رانندگان جوان -

 تجربه یرانندگان ب -

 لیچشمک زن و رنگارنگ در وسا یاستفاده از چراغ ها -66

 ... هینقل

 ندارد. یو اشخاص مانع اءیاش شتریب دید یبرا -

 ندارد. یمانع -

 ✓.صالحیالزم از مراجع ذ یممنوع است مگر با مجوزها -

  ممنوع است. زیاخذ مجوز ن یحت یطیتحت هر شرا -



 

 

و در صورت نبودن خط  ییبا مشاهده چراغ قرمز راهنما -67

 م؟یتوقف کن دیچراغ با یتوقف در چند متر یبرا ستیا

 یدو متر -

  یسه متر -

 ✓یپنج متر -

 یچهار متر -

 یاصل انیشر یها ابانیدر خ ،یدر شهرها و مناطق مسکون -68

 در ساعت است؟ لومتریحداکثر سرعت چند ک

 کیلومتر در ساعت  100 -

 کیلومتر در ساعت 95 -

 ✓کیلومتر در ساعت 60 -

 کیلومتر در ساعت 85 -

 است؟ یدر خودرو الزام یمنیاستفاده از کدام نوع کمربند ا -69

 .ستیمهم ن یمنینوع کمربند ا -

 یدو نقطه ا -



 

 

 کمربند ران -

 ✓یسه نقطه ا -

 ؟باشد ینم حیصحهوا  سهیکدام جمله درباره ک -70

از  یاز تصادف در کسر یضربه ناش صیهوا، هنگام تشخ سهیک -

 شود. یباز م هیثان

بسته نشده  یمنیکه کمربند ا یهوا، در حالت سهیفعال شدن ک -

 خواهد داشت. یمخرب تر جیباشد، نتا

 ستمیخودرو، س یمنیا نهیدر زم شرفتهیپ یها یاز فناور یکی -

 باشد. یم ربگیا ایهوا  سهیک

 ✓باشد. ینم یمنیبه کمربند ا یازین گریهوا د سهیبا وجود ک -

 

 رترید گریجان فرد را نسبت به موارد د ریاز موارد ز کیکدام -71

 اندازد؟ یبه خطر م

 فقدان تنفس -

 ✓باال بودن درجه حرارت بدن -



 

 

 فقدان ضربان قلب -

 دیشد یزیخونر -

نامساعد  طیمدت رانندگان در شرا یقرار گرفتن طوالن -72

 شود؟ یمنجر به چه م یطیمح ستیز

 مثبت و تالش مضاعف یانرژکسب  -

 گرانید یسالم و حفظ حقوق اجتماع یرانندگ -

 ✓یزودهنگام و پرخاشگر تیعصبان ،یریپذ کیتحر -

 حیصح یاصول رانندگ تیو رعا منیا یرانندگ -

 نمود؟ تیرعا دیرا با ریاز موارد ز کیدر سبقت گرفتن کدام -73

 گرید یجلو افتادن از خودرو یبرا ییفضا افتنی -

از آن  میخواه یکه م ییمعادل سرعت خودرو یداشتن سرعت -

 .میریسبقت بگ

بودن  یاز خال نانیسبقت در آن مکان از راه، اطم تیعدم ممنوع -

 ✓گرید نیدر ال هینقل لهیوس

سبقت در آن مکان از راه، مگر سرعت خودرو آن  تیعدم ممنوع -

 قدر باشد که در زمان کوتاه عمل سبقت گرفتن تمام شود.



 

 

نگهداشته به چه  نییکه دست چپ را به طرف پا یراننده ا -74

 معناست؟

 به راست ریمس رییگردش به تغ -

  به چپ ریمس رییگردش با تغ -

 ✓توقف -

 سرعت شیافزا -

 ست؟یمفهوم رنگ سبز در عالئم عبور و مرور چ -75

 ✓یدر بزرگراه ها و اماکن مذهب ریمس یحرکات مجاز، راهنما -

 ستیا ایمنع کننده  -

 یو خدمات یو آموزش یمناطق ادار یراهنما برا -

 یو گردشگر یو فرهنگ یحیمناطق تفر یراهنما برا -

 ؟اشتباه استدر شب  یرانندگ نیدر ح ریاز موارد ز کیکدام -76

 ✓کوچک و بزرگ بطور همزمان یروشن نمودن چراغ ها -

 استفاده از بوق کوتاه هنگام سبقت -

از روبرو که از  ییشدن خودرو کینزدکاهش سرعت در صورت  -



 

 

  کند. ینور باال استفاده م

 برف و باران  زشیاستفاده از چراغ مه شکن در هنگام ر -

 انجام شود؟ دیبا یچه زمان اتوریمخزن آب راد دیبازد -77

 صرفا در فصل تابستان که هوا گرم است. -

  که خودرو روشن است. یزمان -

  که خودرو در حال حرکت است. یزمان -

 ✓ که موتور خاموش و سرد است. یزمان -

و عرض آن را از سمت  هینقل لهیکه حضور وس ییچراغ ها -78

 دهد کدام است؟ یجلو نشان م

 ✓جلو یچراغ جانب -

 عقب یچراغ جانب -

 کوچک عقب یچراغ ها -

 چراغ توقف -

 گرید هینقل لهیکه وس یا هینقل لهیو هر نوع وس دکی یرو -79

 .نندیرانندگان آن را بب ریتا سا شود ...... نصب دیکشد با یآن را م



 

 

 متر یسانت 100به ابعاد حداقل  دیپرچم سف -

 متر یسانت 50پرچم قرمز به ابعاد  -

 ✓متر یسانت 50به ابعاد حداقل  دیپرچم سف -

 با نور قرمز یکیچراغ الکتر -

 پل ها سبقت گرفتن ممنوع است؟ یورود یاز چند متر -80

 یمتر 250 -

 یمتر 150 -

 یمتر 200 -

 ✓یمتر 100 -

فاصله را  دیبا لیطو ونیکام کیچرا قبل از سبقت گرفتن از  -81

 با آن کامال حفظ نمود؟

 یشتاب کاف دیها با چیدر پ ونیسبقت گرفتن از کام یبرا رایز -

 .میداشته باش

  ممنوع است. لیطو ونیسبقت گرفتن از کام -

 .میریدر نقطه کور قرار بگ نکهیا یبرا -



 

 

و  میداشته باش یکاف دید ونیکام ییجلو تیاز موقع نکهیا یبرا -

 ✓.میریدر نقطه کور قرار نگ

 ست؟یچ انگریب ریتصو نیا -82

 

 در حال سبقت گرفتن از موتور سوار است. یسوار -

 ✓قرار دارد. یموتور سوار در نقطه کور سوار -

 سبقت در محل عبور مجاز -

 فاصله مناسب تیعدم رعا -

 زمان در کجاست؟ هیثان 2کاربرد روش  -83

 از تصادف یآثار ناش یبررس -

 ییجلو هینقل لهیمسافت خودرو در حال حرکت با وس نیتخم -



 

 

 ✓کنترل صحت کار موتور خودرو -

 در سر چهارراه ها یمحاسبه زمان چراغ زرد راهنما -

 ست؟یتابلو چ نیمفهوم ا -84

 از راست یورود به راه اصل -

 ✓تقاطع -

 از چپ یورود به راه اصل -

 یبه اصل یتقاطع فرع -

 ست؟یچ ییمفهوم چراغ سبز راهنما -85

 کامل و سپس عبور ستیا -

 میعبور با گردش آزاد است مگر آنکه گردش نمودن توسط عال -

 ممنوع باشد. گرید

مراقب  نیو همچن دیخود ادامه داده و از تقاطع گذر کن ریبه مس -

 ✓.دیاز تقاطع باش در حال عبور احتمالی ادهیپ نیعابر

 در صورتی که به خط ایست نرسیده اید توقف کنید -

 درست است؟ نهیانجام دادن کدام گز -86



 

 

 ییجلو یمتر با خودرو 150استفاده از نورباال در فواصل کمتر از  -

 کننده رهیبا نور خ یاز چراغهااستفاده  -

  عدم استفاده از نورباال در شب -

 یمتر با خودرو 150در فواصل کمتر از  نییاستفاده از نور پا -

 ✓ییجلو

 ؟نادرست است نهیکدام گز -87

 یمواد مخدر و داروها ای یکه نوشابه الکل یکس یبرا یرانندگ -

 خواب آور مصرف کرده تا رفع کامل آثار آن ممنوع است.

خودش  ینامه رانندگ یگواه ،یراننده موظف است هنگام رانندگ -

 را همراه داشته باشد.

مانند صدا زدن افراد و جلب توجه  یمقاصد یاستفاده از بوق برا -

 مسافر ممنوع است.

 ✓.ندیاستعمال نما اتیدخان ،یتوانند ضمن رانندگ یرانندگان م -

اتوبوس  ژهیو یرهایدرباره عبور و توقف در مس نهیکدام گز -88

 است؟ حیشرکت واحد صح



 

 

ممنوع  هینقل لیوسا یمابق یمجاز، برا یها لیبه جز اتومب -

 ✓است.

 اتوبوس عبور نمود. ژهیو ریتوان از مس یدر ساعات شب م -

 استفاده نمود. ژهیتوان از خطوط و یم سیدر صورت نبودن پل -

اتوبوس عبور  ژهیو ریتوان از مس یم نیسنگ کیدر صورت تراف -

 کرد.

 یشکل چه نوع خطوط نینشان داده شده در ا یخطوط طول -89

 باشد؟ یم

 



 

 

 دهیبر دهیبر ایخط مقطع  -

 ✓یبیخط ممتد و مقطع ترک -

 ممتد یخط طول -

 خطوط هاشور -

است حق تقدم عبور  ییدر تقاطع روبرو که فاقد چراغ راهنما -90

 باشد؟ یبا کدام خودرو م

 

 1خودرو شماره  -

 2خودرو شماره  -



 

 

  حق تقدم است. تیرعا یکه فاقد تابلو ییخودرو -

 ✓ 3و  2گزینه های  -

 حیدر خصوص سرعت و حرکت صح ریاز موارد ز کیکدام -91

 است؟

 سخت است. اریبس نییپا یدر سرعتها هینقل لیکنترل وسا -

 ✓است. شتریب اریبس ادیصدمات و تلفات در تصادفات با سرعت ز -

 شیافزا اریباال زمان واکنش نسبت به خطرات بس یدر سرعتها -

 .ابدی یم

شما، زمان  هینقل لهیوس یسرعت باال لیکاربران راه بدل ریسا -

 خواهند داشت. یادیواکنش ز

 شود؟ یمنجر به چه م ریتا اریکم بودن عمق ش -92

 و سطح راه ریتا انیکاهش مقدار اصطکاک م -

 ریبه تا بیاحتمال آس شیافزا -

 مرطوب ای سیدر سطوح خ ژهیسرخوردن خودرو به و -

 تمام موارد -



 

 

 ست؟یمنظور از توقف چ -93

 ✓بدون حضور راننده یدر زمان طوالن هینقل لهیوس ستیا -

 در زمان کوتاه هینقل لهیوس ستیا -

 با حضور راننده یدر زمان طوالن هینقل لهیوس ستیا -

 هر مدت ممنوع یبرا هینقل لهیوس ستیا -

 یراننده م یو خواب آلودگ یاز عالئم خستگ ریکدام مورد ز -94

 باشد؟

 یتمرکز در رانندگ -

 خطوط حرکت نیکنترل خودرو ب ییتوانا -

 طیداشتن سرعت واکنش مناسب نسبت به شرا -

 ✓عدم کنترل آگاهانه بر سرعت خودرو -

 تقاطع ها سبقت گرفتن ممنوع است؟ یاز چند متر -95

 یمتر 40 -

 یمتر 30 -



 

 

 ✓یمتر 50 -

 ندارد. تیسبقت گرفتن محدود -

 خط ممتد ... کی ایخط پر و  یدور زدن از رو -96

 بدون اشکال است. اطیاحت تیبا رعا -

 ✓ممنوع است. -

 مجاز است. -

 مجاز است. ریدر صورت خلوت بودن مس -

حداکثر سرعت مجاز در آزادراه ها  یبرون شهر یدر راه ها -97

 در ساعت است؟ لومتریچند ک ونتیکام یبرا

 ر ساعتد لومتریک 120 -

 در ساعت لومتریک 125 -

 در ساعت لومتریک 130 -

 ✓در ساعت لومتریک 110 -

 ست؟یترمز ضدقفل چ تیمز نیمهمتر -98



 

 

 ✓از لغزش یریخودرو و جلوگ یریپذ تیحفظ هدا -

 قدرت و سرعت خودرو شیافزا -

 کاهش مصرف سوخت -

 رهایاستهالک کمتر تا -

 هوا در کالن شهرها کدام است؟ یمنبع آلودگ نیبزرگتر -99

 کارگاه ها -

 ✓خودرو -

 یگازسوز خانگ لیوسا -

 ها شگاهیپاال -

 باشد؟ ینم یمحل یجزو تابلوها ریز یاز تابلوها کیکدام  -100

 



 

 

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

 ناشنوا.

 

 

 مجله علمی آموزشی
hizaban.ir 
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