
 

 

 «بنام حق»

 سوم سری، تست آیین نامه رانندگی 
 

 ست؟یمفهوم شکل مقابل عالئم عبور و مرور چ -1

 

  یو خدمات یدستور یتابلوها یمعموالً برا -

 خطر یعالمت هشدار دهنده برا -

 ریحق تقدم مس انیشروع و پا -

 ✓ عالئم راهنما یمعموالً برا -

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -2



 

 

 

 ✓ جاده دو طرفه -

 حق تقدم عبور با شما -

 حق تقدم عبور -

 ریمس یراهنما -

 وجود دارد ... یکه نور کاف ییها و جاده ها ابانیدر خ -3

   ✓ 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 -4

 درست است؟



 

 

  طرفه ممنوع است. کی ابانیگردش به چپ در خ -

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

  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  -5

 شود؟ یمحسوب م

 مطمئنهحرکت با سرعت  -

 ✓ لندرهایدر سنامنظم موتور و احتراق  میعدم تنظ -

 در شب یرانندگ -

  ریدر مناطق سردس یرانندگ -

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -6



 

 

 

 سرعت تیمنطقه محدود -

 محدوده توقف ممنوع انیپا -

 محدوده پارک آزاد انیپا -

 ✓ نیمحدوده توقف ممنوع در ساعات مع -

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -7

 



 

 

 ✓سوخت گاهیجا -

 یتلفن عموم -

  تفرجگاه -

 هتل -

تواند  یخودرو م یها شهیبودن ش فیچرا شکسته و کث -8

 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  -9

 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 -10

 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 -
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