
 

 

 «بنام حق»

 ششم سری، تست آیین نامه رانندگی 
 

و  ییبه همراه چراغ چشمک زن قرمز معموال کدام تابلو راهنما -1

 گردد؟ ینصب م یرانندگ

 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 -2

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

  امن کردن محل حادثه -

 هیاول یارائه کمک ها -

 ✓تیموقع یابیارز -

 درخواست کمک -



 

 

 باشد؟ یم کیبا کدام  بیتقاطع حق تقدم عبور به ترت نیدر ا -3

 

 ✓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 

 گردش می کند. که به چپ آبیدر آخر خودروی 

 



 

 

 ده است؟داده ش شیخطوط اضطرار نما تصویردر کدام  -4

 

 پایین سمت چپ پاسخ:

 شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است؟ نیدر ا -5



 

 

 

 ✓۱ یخودرو -

 به سرعت خودرو دارد. یبستگ -

 ۲ یخودرو -

 .ندیتوانند عبور نما یهر دو با هم م -

ایست یا رعایت حق  انندم کنترلی فاقد عالئمدر تقاطع های : اتتوضیح

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

۲ سمت راست خودروی  ۱یگر قرار دارد. در اینجا خودروی د

 

د در حال سبقت که خو یا هینقل لهیسبقت گرفتن از وس -6

 ...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  -7

 ؟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 هوشیبمصدوم  کیدر برخورد با  -8

  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 -9

 

 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؟ یه در راهها نصب مک ریز یتابلوها -10

 



 

 

 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 -
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