
 

 

 «بنام حق»

 پنجم سری، تست آیین نامه رانندگی 
 

حداکثر  یشهر رونیب یجاده ها ایدر شب ها و در راه ها  -1

 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 -2

 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

چه  دیچراغ چشمک زن قرمز در تقاطع ها با دنیرانندگان با د -3

 انجام دهند؟ یعمل

  حرکت کند. ادیپس با سرعت زکامال توقف نموده س -

 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  -4

 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  یپشت چرخ هابه  ییروین ،دنده در حالت خالص باشد یوقت -

 ✓ منتقل نخواهد شد.



 

 

 یم یمبادرت به رانندگ نامهیکه در زمان ضبط گواه یبا کسان -5

 شود؟ یم یچه برخورد ندینما

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 -6

 عمل کند.

 متحرک یبه چرخ ها -

 جلو یچرخ ها -

 عقب یچرخ ها -

 ✓ چرخ ها یهمه  -

 باشد؟ یموتور نم یدر جهت خنک کار مایمستق کیکدام -7



 

 

 اتوریراد -

 ✓ لنگ لیم -

  ترموستات -

 فن -

کنترل پدال گاز و  یکنترل پدال کالچ و از ...... برا یاز ...... برا -8

 شود. یترمز استفاده م

  چپ یپا -راست  یپا -

 ✓راست یپا -چپ  یپا -

 چپ یپا -دست راست  -

 چپ یپا -دست چپ  -

 ست؟یچ انگریتابلو ب نیا -9

 



 

 

 شده هیسرعت توص -

 نگیپارک تیبا محدود تیطول ممنوع -

 ✓طول محدوده خطر -

 دو طرفه ینما هیحاش -

 ست؟یچراغ چ نیمنظور از ا -10

 

 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 -
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