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 چهارم سری، تست آیین نامه رانندگی 
 

در  لومتریحداقل سرعت چند ک ،یبرون شهر یدر آزاد راه ها -1

 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 -2

 ✓حالت 4 -

 حالت 5 -

 حالت 3 -

 حالت 2 -



 

 

کردن صحنه حادثه  منیبه منظور ا ریاز موارد ز کیکدام  -3

 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  -4

 

پاسخ ✓ باال سمت چپ :

 ست؟یچ هیاول یکمکها -5



 

 

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 -

 حیصحکردن صحنه تصادف  منیا یبرا لیاز موارد ذ کیکدام  -6

 ؟باشد ینم

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

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

ب از صحنه حادثه پارک مناس 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 -7



 

 

 

 جداکننده انیپا -

 ✓ شروع جداکننده -

  همگرا انیجر -

 یبرآمدگ -

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -8

 



 

 

  رگاهیتعم -

 هتل -

 ✓ مارستانیب -

 بوق زدن ممنوع -

 لهیوس ستیمنظور از ا ،یو رانندگ یینامه راهنما نییبراساس آ -9

 در زمان کوتاه کدام است؟ هینقل

 ✓ستادنیا -

 یهر مدت زمان یبرا هینقل لهیوس ستیا -

 ممنوع ستادنیا -

  در زمان کوتاه هینقل لهیوس ستیا -

 ،حداقلیرمسکونیو مناطق غ یبرون شهر یدر آزادراه ها -10

 در ساعت است؟ لومتریسرعت چند ک

 بر ساعت لومتریک 60 -

 بر ساعت لومتریک 50 -

 ✓ بر ساعت لومتریک 70 -

 بر ساعت لومتریک 65 -
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