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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟ .1

 ن روشن بماندب. زمانیکه چراغ محل همچنی   کند الف. هنگامی که قطار عبور می

 د. هنگامیکه چراغ محل تقاطع خاموش شود    ج. موارد یک و دو صحیح است

 دپاسخ صحیح:

عت در جاده های فرعی برای انواع وسایل نقلیه در روز ... کیلومتر و در شب .  حداکثر میزان سر2

 باشد. ... کیلومتر در ساعت می

 56-66د.   56-56ج.   56-56ب.   56-56الف. 

 جپاسخ صحیح:

ای از ورودی یا خروجی مراگز آتش نشانی، پلیس و بیمارستانها توقف وسایل  در چه فاصله .3

 قلیه ممنوع است؟ن

 د. محدودیت ندارد  متری 03ج.   متری 56ب.   متری6الف. 

 بپاسخ صحیح:

 چیست؟ ABSصحیح ترین روش ترمز کردن در خودروهای فاقد ترمز . 4

 الف. پدال ترمز را بشدت فشار داده و سپس فشار وارده را کمتر نموده

 افزایش داد ب. ابتدا پدال را به آرامی فشار داده و بتدریج فشار را

 ج. بطور پی در پی پدال ترمز را فشار داده و رها نمود

 د. همزمان با فشار دادن پدال ترمز ترمز دستی را نیز کشید

 بپاسخ صحیح:
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با تهیه بسته طلایی از سایت میتوانید به سوالات مهمتر دسترسی داشته باشید
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 . کدامیک از موارد زیر علت اصلی تصادف با اتومبیل جلویی است؟5

 سرعت غیرمجاز ب.  الف. عدم توجه به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

د. وجود ترافیک سنگین در     ج. عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ

  راهها

 الفپاسخ صحیح:

. اگر بعد از آزمایش چشم متوجه شدید که نیاز به عینک دارید چه موقع باید از آن استفاده 6

 کنید؟

 است کنید الزم ب. در زمانیکه احساس می    الف. فقط در موقع آلودگی هوا

 د. فقط در نور کم و شبها     ج. در تمام اوقات رانندگی

 جپاسخ صحیح:

. اگر اتومبیل شما در محل گذرگاه قطار خاموش شود و نتوانید آن را روشن کنید و همزمان نیز 7

 بوق هشدار قطار به صدا درآید چه کاری باید انجام دهید؟

 دشوی الف. از اتومبیل خارج شده و از تقاطع دور می

 کنید ب. بر روی خط آهن جهت هشدار به سوزن بان شروع به دویدن می

  ج. سعی می کنید موتور اتومبیل را روشن کنید

 د. اتومبیل را حرکت داده و از محل تقاطع دور کنید

 الفپاسخ صحیح:

 . چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشیم؟8

 ب. متوجه حرکات سایر رانندگان باشیم  شتباه نشویمالف. در انتخاب مسیر دچار ا

 ج. خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم

 د. قادر باشیم عالئم را ببینیم

 جپاسخ صحیح:
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 . اگر به هنگام رانندگی در آزادراه تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟9

 ب. باید در خط اضطراری توقف کرد    کرد الف. باید در همان محل توقف

 د. موارد الف و ج صحیح است  توان بین خطوط عبوری آزادراه توقف کرد ج. می

 بپاسخ صحیح:

 ای است که ... . در محل توقف کنار خیابان حق تقدم عبور با وسیله نقلیه11

ده عقب مشغول پارک کردن ب. اتومبیلی ضمن حرکت با دن    کند الف. اتومبیلی که مستقیم حرکت می

  است

 د. هیچکدام       ج. هر دو مورد

 بپاسخ صحیح:

 دهد؟ . کدام مورد از انواع آلودگی سهم زیادی از آلودگی شهری را تشکیل می11

 ب. آلودگی هوا ناشی از وسایل موتوری    الف. آلودگی صوتی

 باشد د. موارد الف و ب صحیح می   ج. آلودگی محیط زیستی 

 بصحیح: پاسخ

 باشد؟ . متداول ترین نوع پارک در شهرها کدام مورد می12

 د. هیچکدام  ج. پارک پل  ب. پارک بغل  الف. پارک دوبل

 پاسخ صحیح:الف

باشد فرمان را باید به کدام سمت  . هنگام پارک کردن در سرازیری که دارای جدول می13

 چرخاند؟

 د. هیچکدام  ج. راست   ب. چپ  الف. مستقیم

 جاسخ صحیح:پ
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 . حداقل از چه فاصله در بزرگراه باید راهنما زد؟14

 563د.    533ج.    53ب.    63الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کرد؟15

         متری 533الف. عالمت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله 

ب. توجه به جریان

 

عابرینترافیک و 
 

 د. تمام موارد          ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها میان خودرو و جدول

  دپاسخ صحیح:

 توانید از چراغ هشدار دهنده خطر استفاده کنید؟ . در چه مواقعی نمی16

 ب. زمانیکه بصورت دوبله پارک شده   الف. زمانیکه خودرو بکسل شده

 د. هیچکدام   حیح استج. موارد الف و ب ص

 جپاسخ صحیح:

. به هنگام سبقت گرفتن از کدام یک از موارد زیر باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در 17

 نظر گرفت؟

 د. موارد الف و ب  ج. تراکتور  ب. دوچرخه  الف. موتورسیکلت

 دپاسخ صحیح:

 ه ...ای است ک . هنگام ورود به میادین حق تقدم با وسیله نقلیه18

 ب. در سمت راست وسیله نقلیه قرار دارد  الف. در حال ورود به میدان است

 د. در حال عبور مستقیم است ج. درون میدان در حال حرکت است

 جپاسخ صحیح:
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 شود؟ . غالب میخهای زرد رنگ )چشم گربه( در چه محلهایی نصب می19

 کاهش سرعتب. در باند  الف. در مسیرهای ورودی و خروجی آزادراهها

    ج. در باند افزایش سرعت

د. در مسیر رفت و برگشت جاده

 

مسیرها و در سمت چپ   

 دپاسخ صحیح:

 . در مواقع طوفانی و وزش باد شدید کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟21

 ب. به هنگام استفاده از ترمزها الف. به هنگام عبور از کنار دوچرخه و موتورسواران

 ها ها و سرباالیی د. به هنگام عبور از پیچ ج. به هنگام سبقت گرفتن از خودروهای طویل

 الفپاسخ صحیح:

 . حرکت با دنده خالص در سرپایینی چه خطراتی را در پی خواهد داشت؟21

 رود الف. موجب سرعت گرفتن خودرو شده و دنده سخت جل می

 شود ب. ترمز گرفتن و هدایت خودرو مشکل می

 بیند سیستم کالج آسیب میج. 

 د. موارد الف و ب

 دپاسخ صحیح:

 باشد؟ ها به چه علت ممنوع می های تند و سرباالیی . سبقت گرفتن در سر پیچ22

 ب. کم بودن میدان دید راننده  الف. نامحدود بودن میدان دید راننده

 د. عدم کشش خودرو    ج. اختالل در ترافیک

 بپاسخ صحیح:
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 ن شکل چیست؟. مفهوم ای23

 توقف ممنوعب.    الف. توقف مطلقا ممنوع

 د. توقف در روزهای زوج هفته ممنوع   ج. ایستادن ممنوع

 پاسخ صحیح:د

 

 

 . مفهوم این شکل چیست؟24

 ب. تقاطع فرعی با اصلی در قوس   الف. جریان همگرا

 د. هدایت مسیر با جدا کننده   ج. پایان جدا کننده

 بپاسخ صحیح:

 هوم این شکل چیست؟. مف25

 ب. بوق زدن ممنوع   الف. سبقت ممنوع

 د. حق تقدم با وسیله نقلیه مقابل است   ج. خیابان یک طرفه

 دپاسخ صحیح:

 .مفهوم این شکل چیست؟26

 ب. پیچ به راست   الف. پیچهای پی در پی

 د. هیچکدام  ج. موارد الف و ب صحیح است

 الفپاسخ صحیح:
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 یر بمعنی عبور اطفال است؟. کدام تابلو ز27

  د. ج.  ب.  الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . معنی خط مقابل چیست؟                                 28

  ب. خط شطرنجی   الف. خط توقف دوبله منقطع

  د. خط عابر پیاده    ج. خط ممتد ایست

 بپاسخ صحیح:

لیه در حال عبور از پشت وی توقف رانندگان وسایط نق". کدامیک از اشکال زیر بمعنای 29

 باشد؟ می "نمایند

 د. ج. ب.   الف. 

 پاسخ صحیح:ج

 باشد؟ . در شکل باال حق تقدم با کدام می31

 2-1-3ب.    3-2-1الف. 

 3-1-2د.    1-2-3ج. 

 جپاسخ صحیح:
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 دهیم؟ تقاطع چه عملی را انجام می . با مشاهده چراغ چشمک زن زرد در1

ب. از سرعت خود کاسته و با احتیاط عبور  الف. ایست کامل کرده وبارعایت حق تقدم حرکت میکنیم

 میکنیم

 د. هیچکدام    دهیم ج. به حرکت خود ادامه می

 بپاسخ صحیح:

 شود؟ . معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه شامل چه مواردی می2

  ب. سالمت زیست محیطی    الف. تشخیص اصالت

 د. همه موارد    ج. سالمت فنی، تجهیزات و ایمنی

 دپاسخ صحیح:

 باشد؟ . در هنگام رانندگی و برخورد با موارد اضطراری انجام کدام موارد ضروری می3

 ب. نحوه گردش صحیح و ایمن  الف. نگهداشتن هر دو دست بر روی فرمان

 رمز گرفتن ناگهانید. ت   ج. موارد الف و ب صحیح است

 جپاسخ صحیح:

 . برای تغییر مسیر و تعویض خط حرکت چگونه باید عمل نمود؟4

 دهیم الف. فقط با استفاده از چراغ راهنما تغییر مسیر می

ب. با دادن عالمت وسایل نقلیه دیگر را از قصد خود آگاه نموده و با رعایت حق تقدم عبور و احتیاط کامل 

 دهیم تغییر مسیر می

 دهیم ج. با استفاده از آینه تغییر مسیر می

 باشد د. تغییر مسیر ممنوع می

 بپاسخ صحیح:
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 کنید نباید ...؟ . موقعی که اتومبیل خود را پارک می5

 ب. در دنده بگذارید   الف. چرخها را به سمت جدول قرار دهید

 دد. مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوی     ج. ترمز دستی را بکشید

 دپاسخ صحیح:

 . به هنگام حرکت پشت یک خودرو بر روی جاده خیس فاصله زمانی با آن چقدر باید باشد؟6

 د. چهار ثانیه  ج. هشت ثانیه   ب. دو ثانیه  الف. یک ثانیه

 دپاسخ صحیح:

 . چرا در جاده پرترافیک باید از خودرو جلویی فاصله بیشتری گرفت؟7

 ب. چون اینکار باعث روان شدن جریان ترافیک میگردد  هاالف. برای جلوگیری از خستگی چشم

 د. هیچکدام ای ج. برای کاهش خطر حادثه و تصادف زنجیره

 جپاسخ صحیح:

 . قانون اولیه در رانندگی حرکت از منتهی الیه سمت ... است مگر برای ...؟8

 توقف-د. چپ  توقف-ج. راست  سبقت-ب. چپ سبقت-الف. راست

 الفپاسخ صحیح:

شوید  در یک منطقه شهری و مسکونی در حال حرکت هستید و به یک سرعت گیر نزدیک می. 9

 شما باید ...؟

 دیسرعت را کاهش ده عایب. سر   الف. از قسمت چپ راه عبور کنید

 ج. با همان سرعت قبلی به حرکت خود ادامه دهید   ج. بر سرعت خود بیافزایید

 بپاسخ صحیح:
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 یر را نباید در پمپ بنزین انجام داد؟. کدامیک از کارهای ز11

 د. آشامیدن  ج. خوردن  ب. صحبت کردن  اتیالف. استعمال دخان

 الفپاسخ صحیح:

 کدام مورد را باید انجام بدهید؟  . به هنگام عبور احشام از جاده11

 ب. بوق نزنید و عبور کنید     صدا عبور کنید الف. آرام و بی

 چکدامید. ه   مه دهید         ه آرامی به حرکت خود اداج. ب

 دپاسخ صحیح:

 رسد کدام مورد را نباید انجام دهد؟ . اولین فردی که به محل تصادف می12

 ب. به سایرین که در حال عبورند هشدار دهد  الف. موتور اتومبیل حادثه دیده را خاموش کند

 دهد یدنیو نوش یثه خوراکحاد نید. به مصدوم  ج. افراد زخمی را از داخل اتومبیل بیرون بکشد

 دپاسخ صحیح:

 ای است که ...؟ . در سه راهها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه13

 ب. در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد    کندیم رمجازحرکتیودرسمت ومس میالف. بصورت مستق

 د. موارد ب و ج صحیح است    ج. بسمت راست گردش کند

 الفپاسخ صحیح:
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 . کدام گزینه در مورد یدک کشی نادرست است؟14

 الف. وسیله ترابری آسیب دیده باید دارای سیستم فرمان و ترمز سالم باشد

 ب. عمل یدک کشی در ساعت مجاز انجام شود

 ای را یدک بکشد تواند وسیله ل ترابری مسافربری که دارای مسافر است نمیج. وسای

 دو وسیله دیگر را یدک بکشد د. هر وسیله ترابری میتواند همزمان

 دپاسخ صحیح:

 ترین علت منحرف شدن خودرو به یک طرف در زمان ترمز گرفتن چیست؟ . اصلی15

 ب. باال بودن ترمز دستی  الف. پایین بودن سطح روغن ترمز

 د. ساییدگی بیش از حد تایرهای خودرو  ج. تنظیم نبودن دقیق ترمزها

 جپاسخ صحیح:

 قبل و بعد از پیچها و تقاطع راه آهن سبقت گرفتن ممنوع است؟ای  . در چه فاصله16

 متری 56د.   متری 563ج.   متری 533ب.   متری 63الف. 

 الفپاسخ صحیح:

 . آیا نشاندن کودکان در صندلی ردیف اول خودرو مناسب است؟17

 برد الف. بله با اینکار لذت بیشتری از دیدن مناظر اطراف می

 یاط اشکالی نداردب. در صورت رعایت احت

  شود ج. خیر اینکار باعث حادثه و مجروح شدن می

 تر بنشیند اشکالی ندارد د. اگر بهمراه یک فرد مسن

 جپاسخ صحیح:
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 شود؟ . کدام مورد باعث بهم خوردن تمرکز شما در حال رانندگی می18

 ب. گوش کردن موسیقی با صدای بلند     ها الف. نگاه کردن به نقشه

 د. تمام موارد     اده از تلفن همراهج. استف

 دپاسخ صحیح:

 باشد؟ . حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها در آزادراههای برون شهری ... می19

 کیلومتر بر ساعت 533ب.     کیلومتر بر ساعت 553الف. 

 کیلومتر بر ساعت 523د.     کیلومتر بر ساعت 556ج. 

 دپاسخ صحیح:

 بهنگام رانندگی در آزادراهها تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟ . اگر21

 ب. باید در خط توقف اضطراری توقف کرد    الف. باید در همان محل توقف کرد

 موارد الف و ج صحیح است  ج. میتوان در بین خطوط عبوری آزادراه توقف کرد

 بپاسخ صحیح:

یل نقلیه دیگر پشت سر هم بطور فشرده در حرکت . در جاده های پر ترافیکی، اتومبیلها و وسا21

 هستند چگونه از بروز حادثه جلوگیری کنید؟

 الف. پای خود را روی ترمز قرار میدهید

 ب. فاصله خود را با اتومبیل جلویی افزایش میدهید

 ج. چراغهای خطر را روشن میکنید

 د. در شانه خاکی توقف میکنید

 بپاسخ صحیح:
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 قابل چیست؟. نام تابلو م22

 ب. توقف ممنوع      الف. ورود ممنوع

 د. منطقه توقف ممنوع     ج. محدودیت سرعت

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. جهت آگاهی )اطالع(     الف. جهت هشدار

 د. جهت نمایش مسیر     ج. جهت حکم )بازدارنده(

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. فقط عبور مستقیم مجاز     خیابان یکطرفه الف.

 د. کاهش خطوط عبور      ج. راه یکطرفه

 پاسخ صحیح:ج

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. سبقت ممنوع     الف. پایان سبقت ممنوع

 د. هیچکدام      ج. پایان تمام محدودیتها

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 ب. عبور وسیله نقلیه با محموله خطرناک ممنوع نقلیه با تریلی ممنوعالف. عبور وسیله 

 د. عبور کامیون ممنوع ج. مسیر کامیون حامل کاالی خطرناک

 بپاسخ صحیح:
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 است؟ "ورود از دو طرف ممنوع". کدام تابلو بمعنی 27

  د. ج.  ب.   الف.

 دپاسخ صحیح:

 . خط توقف دوبله منقطع کدام است؟28

  ب.    الف.

 

 د.      ج. 

 جپاسخ صحیح:
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 . کدامیک از اشکال زیر قصد متوقف کردن را به راننده نشان می دهد؟29

  ب.     الف.

  د.     ج.

 بپاسخ صحیح:

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 -1-2-4-3الف. 

 3-4-1-2ب. 

 2 ,1-3-4ج.  

 4-3-2-1د. 

 جپاسخ صحیح:
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 تست درایو-ون آیین نامه راهنمایی و رانندگیآزم

 . هنگام رانندگی در شرایط یخبندان از انجام دادن کدام عمل باید اجتناب نمود؟1

 ب. سریعا و پشت سر هم ترمز گرفتن     الف. استفاده مدام از ترمز دستی 

  د. از تمام موارد    ج. استفاده مدام از دنده یک 

 دپاسخ صحیح:

 عبور در تقاطع ها و میدانها چگونه مشخص میشود؟ . حق تقدم2

 ب. فقط با فرمان پلیس     الف. با استفاده عالئم و فرمانهای پلیس

 د. فقط با استفاده از عالئم     ج. مطابق با نظر رانندگان 

 الفپاسخ صحیح:

کیلومتر بر ساعت  . حداکثر سرعت در خیابانهای شریانی اصلی .... و در خیابانهای شریانی فرعی ....3

 است؟

 63-53د.    53-63ج.    533-53ب.   53-533الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . تابلو تقدم عبور معموال در چه جاهایی نصب میشود؟4

 ب. محل انجام تعمیرات جاده     الف. پلهای باریک 

 د. همه موارد     ج. تقاطعها

 دپاسخ صحیح:

 ندگی چه باید کرد؟. در صورت استشمام بوی بنزین در حین ران5

 ب. کاستن از سرعت     الف. عدم نگرانی 

 . توقف کردن و بررسی مسئلهد    ج. رها کردن خودرو

 دپاسخ صحیح:
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 . به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر باید رعایت گردد؟6

 ک و عابرانب. توجه به جریان ترافی متری 533الف. عالمت دادن با چراغ راهنمای راست از فاصله 

 د. همه موارد    ج. توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها

 دپاسخ صحیح:

 وسیله نقلیه انتظامی و امدادی در حال ماموریت مجاز به انجام چه مواردی می باشند؟ .7

 ب. ورود ممنوع   الف. تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از راست وسیله نقلیه دیگر

د. حرکت در مسیر مخالف      در میدانج. حرکت بر خالف جهت عبور 

 آزاد راه

 الفپاسخ صحیح:

. راننده کامیونی به تقاطع رسیده و به سمت راست راهنما می زند اما ابتدا به سمت چپ متمایل 8

 می شود چه توجیحی برای اینکار وجود دارد؟

   الف. راننده اشتباه راهنما زده است

 مت راست برخورد نکندب. برای اینکه چرخهای عقب به جدول س

 ج. راننده کنترل خود را بر کامیون از دست داده است 

 د. راننده از گردش به راست پشیمان شده است

 بپاسخ صحیح:

 . کدام گزینه صحیح است؟9

 الف. رانندگی در مه مانند رانندگی با چشم بسته است

استب. رانندگی در مه مانند رانندگی با دید عادی   

  مه مانند رانندگی در شب است  ج. رانندگی در

است د. رانندگی درمه مانند رانندگی درهوای بارانی 
 

 الفپاسخ صحیح:
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 . عبور از روی کدام خطوط زیر ممنوع نمی باشد؟11

 د. الف و ج  ج. خط طولی ممتد   ب. خط مقطع  الف. خط زیگزاک

 بپاسخ صحیح:

 جلویی در راههای خشک چگونه است؟. روش یک طول اتومبیل در تعیین فاصله با خودرو 11

  کیلومتر سرعت در ساعت  56الف. یک طول خودرو به ازای هر 

 کیلومتر سرعت در ساعت  56ب. دو طول خودرو به ازای هر 

 کیلومتر سرعت در ساعت  03ج. یک طول خودرو به ازای هر 

 کیلومتر سرعت در ساعت 03د. دو طول خودرو به ازای هر 

 الفپاسخ صحیح:

 . اگر بر سرچهارراهی چراغ سبز باشد اما داخل تقاطع به دلیل ترافیک بسته باشد؟12

 الف. چون چراغ سبز است می توان عبور کرد

 ب. باید صبر کرد تا راه باز شود و نباید تقاطع را مسدود کرد 

 ج. میتوان با بوق زدن خودروهای جلویی را وادار به حرکت نمود 

 های جلویی را وادار به حرکت کردد. میتوان با چراغ خودرو

 بپاسخ صحیح:
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 . در چهارراهی با میدان دید کم در حال حرکت هستید چه کاری باید انجام دهید؟13

 الف. در حالیکه طرفین را نگاه میکنید با رعایت احتیاط به آهستگی حرکت کنید

 یدب. درحالیکه طرفین راست را نگاه می کنید  کامال آهسته حرکت کن

 ج. با سرعت کم حرکت کنید تا موجب تصادف نگردد

 د. ضمن توجه به طرفین با همین سرعت به حرکت خود ادامه دهید زیرا حق تقدم با شماست

 الفپاسخ صحیح:

 . در کدامیک از محلهای زیر توقف اتومبیل ایجاد خطر کرده و مانع عبور سایرین خواهد شد؟14

 ب. حریم ایستگاه اتوبوس     الف. مقابل درب ورودی ساختمانها

 د. تمام موارد   ج. حریم تقاطعها و گذرگاه عابر پیاده 

 دپاسخ صحیح:

 . مفهوم چراغ راهنمایی سبز چیست؟15

 الف. ایست کامل و سپس عبور

 ب. عبور یا گردش آزاد است مگر آنکه  گردش نمودن توسط عالئم دیکر ممنوع شده باشد

 مستقیم  حرکت می کنند و یا عابرین پیاده الزامی است  ج. رعایت حق تقدم وسایلی  که

 د. موارد ب و ج صحیح می باشد

 دپاسخ صحیح:

. رانندگی در بخش وسط راههایی که به وسیله خط کشی یا عالئم دیگر به سه بخش تقسیم 16

 شده ممنوع است  مگر برای ....؟

 ب. استراحت کردن با رعایت احتیاط  الف. سبقت گرفتن یا گردش به چپ با رعایت عالئم و مقررات

 د. سرعتهای پایین       ج. سرعتهای باال

 الفپاسخ صحیح:
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. هنگام پارک کردن در سرازیری که دارای جدول می باشد فرمان را باید به کدام سمت 17

 چرخاند؟

 د. فرقی ندارد  ج. مستقیم   ب. چپ  الف. راست

 الفپاسخ صحیح:

 همزمان عقب خودرو از کدام موارد باید اجتناب کرد؟ . در هنگام حرکت و لغزش18

 ب. استفاده از ترمز و کالج       الف. گاز دادن

 د. عالمت دادن به سایرین      ج. موارد الف و ب

 جپاسخ صحیح:

 . کدامیک از موارد زیر بر فرمان پلیس مقدم است؟19

 د. هیچکدام   ج. خط کشی ها  ب. تابلوها  الف. عالئم

 دصحیح:پاسخ 

م نزدیک شدن به پیچ چه مواردی را . درهنگام رانندگی درشرایط یخبندان وجاده خیس هنگا21

 رعایت کرد؟ باید

  الف. قبل از رسیدن به پیچ از رعت خود بکاهید

 ب. تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید

 ج. از حرکت سریع فرمان و انحراف به طرفین خودداری کنید

 د. تمام موارد

 داسخ صحیح:پ

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

 ب. ورود به راه اصلی از راست  الف. ورود به راه اصلی از چپ

 د. تقاطع    ج. تقاطع فرعی به اصلی

 بپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟22

    الف. پایان خیابان دو طرفه 

 ب. وسایل نقلیه مقابل حق تقدم دارند 

   وع می شود ج. مسیر ویژه اتوبوس شر

 د. شما نسبت به وسیله نقلیه ای که به طرف شما می آید حق تقدم دارید

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 الف. عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع

 ب. سبقت ممنوع 

 ج. راه آزاد است

  د. فقط موتور سیکلت و اتومبیل سواری می توانند وارد شود

 الفپاسخ صحیح:

 نام تابلو مقابل چیست؟. 24

  ب. جریان همگرا  الف. شروع جدا کننده

  د. هدایت مسیر با جدا کننده  ج. پایان جدا کننده

 جپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟ 25

 متر  033ب. حاشیه نمای چپ   متر  033الف. حاشیه نمای راست 

  وهی(د. حاشیه و جهت نما)گر   متر 033ج. خروجی از آزادراه 

 جپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 ب. عبور دوچرخه سوار     الف. فقط عبور دوچرخه 

  د. محل عبور دوچرخه    ج. عبور دوچرخه ممنوع 

 الفپاسخ صحیح:

 . کدامیک از عالئم روبه رو شما را از انجام عملی باز می دارد؟27

د.  ج.   ب.  الف. 

 

 الفپاسخ صحیح:

 دامیک از خطوط زیر نشانگر پارک مورب است؟. ک28

 ب.   الف. 

د.    ج. 

 

 دپاسخ صحیح:
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رانندگان باید درچهار طرف تقاطع پشت خط ایست توقف ". کدامیک از اشکال زیربه معنی 29

 میباشد؟ "نمایند

 ب.      الف. 

 د.      ج. 

 الفپاسخ صحیح:

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 2-1-4-3ب.   3-2-1-4الف. 

  1-3-2-4د.   1-2-3-4ج. 

 الفپاسخ صحیح:
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 کند؟ . در مبحث عالئم عبور و مرور کدام رنگ مفهوم مناطق تفریحی، فرهنگی و گردشگری را بیان می1

 د. زرد   ای ج. قهوه   ب. آبی   الف. قرمز

 ج:پاسخ صحیح

 . مفهوم تابلوهای مثلثی شکل راهنمایی چیست؟2

 د. هیچکدام  ج. ممنوعیت  ب. احتیاط  الف. خطر

 بپاسخ صحیح:

 . اولین مرحله در روشن کردن صحیح خودرو چیست؟3

 د. موارد الف و ب   ج. گاز   ب. کالج  الف. دنده

 بپاسخ صحیح:

 . ورود و عبور عابرین پیاده در آزادراهها ...؟4

 د. با احتیاط مجاز است  ج. تفاوتی ندارد  ب. ممنوع است  آزاد است الف.

 بپاسخ صحیح:

 . علت سر خوردن خودرو در شرایط یخبندان کدام عامل است؟5

د. اصطکاک کم الستیک با سطح       ج. سرعت زیاد  ب. گرفتن کالج  الف. ترمز شدید

 جاده

 دپاسخ صحیح:

 ای باید راهنما بزنبم؟ فه به یکطرفه از چه فاطله. برای گردش به چپ از خیابان دوطر6

 متری 563د.   متری 533ج.   متری 53ب.   متری 63الف. 

 جپاسخ صحیح:
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 . در صورت لغزش قسمت عقب خودرو به هنگام حرکت کدام عمل صحیح است؟7

 اریدب. فرمان را با دو دست محکم نگه د لغزد الف. چرخاندن فرمان برخالف جهتی که خودرو می

 لغزد د. چرخاندن فرمان در جهتی که خودرو می      ج. ترمز شدید

 دپاسخ صحیح:

 تواند میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در موقع تصادف کم کند؟ . چه عاملی می8

 ب. وجود پشتی مناسب و تنظیم شده در پشت سر    الف. بستن کمربند

 صحیح استد. موارد الف و ب     ب. ترمزهای ضد قفل

 بپاسخ صحیح:

 . آیا عقب راندن وسیله نقلیه در آزادراهها و بزرگراهها و ورودی و خروجی ...؟9

 د. هیچکدام  ج. بااحتیاط میتوان عقب رفت  ب. ممنوع است  الف. مجاز است

 بپاسخ صحیح:

 . منظور از خطوط زیگزاک در حاشیه راه چیست؟11

 ارک کردن آزاد استب. پ   الف. ایستادن روی آن ممنوع است

 کیلومتر برانید 23د. با سرعت  ج. پارک کردن برای مدت کوتاهی مجاز است

 الفپاسخ صحیح:

 . در مبحث رنگها و عالئم عبور و مرور راهنمایی مسیر در بزرگراهها با کدام رنگ نشان داده میشود؟11

 د. زرد   ج. آبی    ب. قرمز   الف. سبز

 الفپاسخ صحیح:
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 ت گرفتن در چه مواردی ممنوع نمی باشد؟. سبق12

 د. هیچکدام  ج. در خروجی بزرگراهها     ب. در خطوط طولی مقطع الف. در خطوط طولی ممتد

 بپاسخ صحیح:

. حداقل فاصله طولی ایمن در راههای پوشیده از برف به نسبت راههای خشک چه اندازه 13

 است؟

 د. شش برابر  ج. چهار برابر   ب. سه برابر  الف. دوبرابر

 بپاسخ صحیح:

 ها به چه علت ممنوع است؟ . سبقت گرفتن در سر پیچ های تند و سرباالیی14

  ب. ترافیک سنگین    الف. کم بودن میدان دید راننده

 د. همه موارد     ج. تنظیم نبودن فرمان

 الفپاسخ صحیح:

 باشد ...؟ چپ میای که در حال گردش به  . سبقت گرفتن از سمت راست وسیله نقلیه15

 ب. با احتیاط میتوان عبور کرد     الف. ممنوع است

 د. با فرمان پلیس میتوان عبور کرد     ج. آزاد است

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم رنگ قرمز در عالئم عبور و مرور چیست؟16

 د. منع کننده یا ایست  ج. هشدار   ب. عبور  الف. احتیاط

 دپاسخ صحیح:
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 وارد زیر جز نقص فنی خودرو محسوب نمیشود؟. کدامیک از م17

 ب. نداشتن چراغ خطر     الف. کم بودن باد تایرها

 د. هیچکدام     ج. شکسته بودن شیشه

 الفپاسخ صحیح:

 . حق تقدم در تقاطع ها و میادین چگونه مشخص میشود؟18

 و ب د. الف  ج. با نظر رانندگان ب. با فرمان پلیس  الف. با استفاده از عالئم 

 دپاسخ صحیح:

 . در هنگام پارک دوبل معموال فاصله خودرو از جدول چند سانتیمتر میباشد؟19

 سانتیمتر 06د.   سانتیمتر 03ج.   سانتیمتر 03ب.   سانتیمتر 26الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . در میدان حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که ...؟21

 ل میدان در حال عبور میباشدب. در داخ   کند الف. از سمت راست حرکت می

 د. هیچکدام     ج. مستقیم حرکت میکند

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

 ب. راه اصلی     الف. خیابان اصلی

 د. جاده اصلی      ج. آزادراه

 جپاسخ صحیح:
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 نام تابلو مقابل چیست؟ .22

 و نیم تن ممنوع 0الف. عبور بار با وزن 

 و نیم متر ممنوع 0با ارتفاع بیش از  ب. عبور بار

 و نیم متر ممنوع 0د. عبور با عرض بیش از   ج. رعایت حد فاصله

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. ایستادن ممنوع     توقف ممنوع

 د. عبور ممنوع    ج. منطقه ایستادن ممنوع

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. جریان همگرا   داککندهالف. شروع ج

 د. هدایت مسیر با جدا کننده   . پایان جداکننده0

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. مدرسه     الف. محل عبور اطفال

 د. گذرگاه پیاده     ج. منطقه عبور عابران

 بپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 عبور دوچرخه سوار ب.    الف. فقط عبور دوچرخه 

 د. محل عبور دوچرخه    . عبور دوچرخه ممنوعج

 جپاسخ صحیح:

 . تابلو راهنمایی که فرمان صادر میکنند معموال به چه شکلی میباشند؟27

  د. ج.  ب.  . الف

 دپاسخ صحیح:

 . کدامیک از خطوط زیر نشانگر پارک افقی است؟28

 ب.    الف. 

 

 د.    ج. 

 جپاسخ صحیح:
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 است؟ "سرعت خود را کاهش دهید". کدامیک از اشکال زیر بمعنی 29

  د.  ج.  ب.  الف. 

 دپاسخ صحیح:

 . در شکل زیر حق تقدام با کدام است؟31

 سواری-دوچرخه-ب. اتوبوس  دوچرخه-اتوبوس-الف. سواری

 اتوبوس-دوچرخه-د. سواری  اتوبوس-سواری -ج. دوچرخه

 جپاسخ صحیح:

 

 تست درایو-آیین نامه راهنمایی و رانندگیآزمون 

 . در کدامیک از محلهای زیر توقف اتومبیل ایجاد خطر کرده و مانع عبور سایرین خواهد شد؟1

 ب. در حریم ایستگاه اتوبوس    الف. مقابل درب ورودی ساختمانها 

 د. تمام موارد  ج. در حریم تقاطع ها و گذرگاه عابرین پیاده

 دپاسخ صحیح:
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 . تنها موقعی می توانید از تلفن همراه استفاده کنید که ؟2

ب. وسیله نقلیه شما دارای دنده اتوماتیک       الف. در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید

 باشید 

د. فرمان رابایک دست بگیرید اتومبیل راهدایت          ج. نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشید 

 کنید

 الف:پاسخ صحیح

 . کدام مورد زیر هنگام رانندگی در شب احتمال خطر را افزایش می دهد؟3

 ب. استفاده از چراغها  الف. محدودیت میدان دید راننده و خیره شدن به آن

 د. استفاده از بوق       ج. استفاده از سایبان 

 الفپاسخ صحیح:

 یابد؟ . در شرایط یخبندان مسافت توقف ممکن است چند برابر افزایش4

 برابر 0د.   برابر 53ج.   برابر 2ب.   برابر  6الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . اگر مجبور شوید در مه رانندگی کنید کدام عامل زیر را باید بازدید نمود؟5

 ب. اطمینان از اینکه در اتومبیل تابلو احتیاط دارید  الف. اطمینان از سالم بودن بخاری 

 بازدید چراغها و اطمینان از تمیز بودن شیشه ها د.    ج. کنترل و بازدید باطری 

 دپاسخ صحیح:

 . کم بودن باد الستیک بر کدام مورد زیر اثر می گذارد؟6

 ب. ترمز کردن و هدایت کار فرمان    الف. تعویض دنده

 د. گرم شدن موتور     ج. نیروی موتور

 بپاسخ صحیح:
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 شدید چه اقدامی انجام می دهید؟. اگر در هنگام رانندگی متوجه بوی شدید بنزین 7

 ب. با سرعت کم حرکت کنید الف. نگران نباشید زیرا بو ناشی از سوخت بنزین است 

د. هر لحظه باید انتظار داشت که بوی بنزین از بین        ج. توقف کرده و مسئله را بررسی می کنید

 برود 

 جپاسخ صحیح:

دگی هستید کدام مورد باید هنگام نزدیک شدن . در شرایط جاده خیس و یخبندان در حال رانن8

 به پیچ تند رعایت شود؟

   الف. هنگام رسیدن به پیچ با سرعت بیشتری برانید

 ب. قبل از رسیدن به پیچ از سرعت خود بکاهید و تا حد امکان با دنده سنگین حرکت کنید

 ج. به آرامی ترمز دستی را بکشید

 داریدد. در تمامی مدت کالج را پایین نگه 

 بپاسخ صحیح:

 . مابین شما و اتومبیل جلویی فاصله دو ثانیه ای مناسب خواهد بود چنانچه؟9

 ب. هوا بارانی باشد  الف. هوا مرطوب و جاده خیس باشد

 د. وضعیت راه خشک و هوا خوب باشد    ج. هوا مه آلود باشد

 دپاسخ صحیح:

شما در حال سبقت است آیا می توانید . با سرعت مجاز در رانندگی هستید اتومبیل پشت سر 11

 مانع سبقت او شوید؟

ب. بله برای اینکه راننده مذکور کار خطرناکی انجام می   الف. نه مگر اینکه انجام این کار خطر باشد

 دهد

 د. بله برای اینکه راننده مذکور قانون شکنی می کند     ج. نه به هیچ وجه

 جپاسخ صحیح:
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 نقلیه امدادی در هنگام ماموریت مجاز به عبور از محل ممنوع می باشند؟ . آیا رانندگان وسایل11

 ب. بستگی به شرایط دارد  الف. در صورتی که موجب تصادف نشوند

 د. به علت خطرات موجود نمی توانند عبور ممنوع بروند   ج. در هر شرایطی مجاز هستند 

 دپاسخ صحیح:

پاشیدن آب باران دید را مختل  حرکت می کنید. به دنبال یک کامیون بر روی جاده خیس 12

 کار باید انجام دهید؟ه کند چمی

 ب. نزدیک به کامیون حرکت کنید الف. از کامیون فاصله می گیرید تا جایی که بهتر بتوانید ببینید

 د. سرعت گرفته و سبقت می گیرید  ج. در حاشیه حرکت کنید تا از پاشیدن آب در امان باشید

 فالپاسخ صحیح:

. به دنبال یک کامیون در حال حرکت هستید کامیون در حال گردش به راست و ورود به جاده 13

 باریک است چه اقدامی می کنید؟

 الف. از او سبقت می گیرید

  ب. آماده می شوید پشت سر او بایستید

 ج. به طرف راست رفته و با گردش کامیون به راه خود ادامه می دهید

 یون وارد جاده باریک شود با سرعت از او سبقت می گیرید د. قبل از اینکه کام

 بپاسخ صحیح:

 . پوشیدن کفش های مناسب به هنگام رانندگی بسیار اهمیت دارد علت این امر چیست؟14

 ب. به منظور تعویض سریع دنده  الف. به منظور ممانعت از ساییدگی الستیک پدالها 

د. به منظور راحتی پیاده روی در مواقع نقص   ها ج. به منظور حفظ کنترل صحیح بر روی پدال

 فنی

 جپاسخ صحیح:
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 . راننده اتومبیلی که به چهارراه می رسد چکار باید انجام دهد؟15

  ب. باید آهسته رانده و جهت توقف آماده شود  الف. با همان سرعت به مسیر ادامه دهد

 د. به آرامی حرکت کرده و عبور کند     ج. بوق بزند

 بسخ صحیح:پا

 . حداکثر سرعت در جاده های اصلی)برون شهری(؟16

 کیلومتر 53کیلومتر در شب  553ب. در روز   کیلومتر  53کیلو متر در شب  53الف. در روز 

 کیلومتر 56کیلومتر در شب  53د. در روز    کیلومتر 56کیلومتر در شب  56ج. در روز 

 جپاسخ صحیح:

 د ولی احساس بیماری می کنید چکار باید انجام دهید؟. شما قصد دارید رانندگی کنی17

 ب. در صورت امکان طول سفر را کوتاه کنید الف. قبل از رانندگی داروی مناسبی بخورید

 د. رانندگی نکنید    ج. شب زود بخوابید

 دپاسخ صحیح:

 . در جاده ای در حال حرکت هستید احساس خستگی می کنید چکار می کنید؟18

 ندگی ادامه می دهید ولی آهسته برانیدالف. به ران

 ب. سفر را هر چه سریعتر به انتها برسانید

 ج. در شانه خاکی جاده توقف نمایید

 د. در اولین خروجی از جاده خارج شده استراحت کنید یا یک لیوان چایی بنوشید

 دپاسخ صحیح:
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 جام دهد؟. راننده اتومبیلی که به گذرگاه راه آهن میرسد چکار باید ان19

 ب. با سرعت عبور کند    الف. قبل از مانع توقف کند 

 د. چراغهای خطر را روشن کند    ج. با دقت و مراقبت عبور کند

 دپاسخ صحیح:

 . کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری در نظر گرفت؟21

 ب. موتورسیکلت و دوچرخه    الف. وانت و تراکتور

 د. ماشین های حامل مسافر و ماشین های حامل بار ماشین های مجاور و وسایل نقلیه سنگین  ج.

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

  ب. تقاطع راه آهن بدون راه بند   الف. تقاطع راه آهن 

  د. تقاطع راه اهن با قطار شهری  ج. تقاطع مسیر قطار شهری

 جپاسخ صحیح:

 مقابل چیست؟ . نام تابلو22

 ب. به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شویم  الف. رعایت حق تقدم

 د. عبور با رعایت حق تقدم   ج. عبور آزاد

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع   الف. عبور تراکتور ممنوع

 ی د. منطقه کشاورز  ج. عبور خودرو کشاورزی ممنوع

 جپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. جریان همگرا   الف. شروع جدا کننده

 د. هدایت مسیر با جدا کننده   ج. پایان جدا کننده

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. مدرسه    الف. محل عبور اطفال 

 د. گذرگاه پیاده    ج. منطقه عبور عابران

 بپاسخ صحیح:

 نام تابلو مقابل چیست؟ .26

 ب. عبور دوچرخه سوار    الف. فقط عبور دوچرخه

 د. محل عبور دوچرخه    ج. عبور دوچرخه ممنوع

 بپاسخ صحیح:

 . کدام تابلو بمعنی ممنوع بودن عبور وسایل نقلیه موتوری می باشد؟27

 د.  ج.  ب.  الف. 

 بپاسخ صحیح:
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 . خط زیر نشانگر چیست؟28

  پارک کردن بصورت افقی الف.

 ب. عبور کردن و ایستادن روی آن آزاد است

 ج. عبور کردن و ایستادن روی آن ممنوع

 د. خط مخصوص عبور پیاده

 جپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟29

 ب. فقط به راست گردش کنید  الف. پشت خط توقف بایستید

 د. مقابل پلیس بایستید  ج. فقط به چپ گردش کنید

 الفاسخ صحیح:پ

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 سواری -دوچرخه -ب. کامیون  دوچرخه -کامیون -الف. سواری

 کامیون -دوچرخه -د. سواری  سواری کامیون -ج. دوچرخه

 بپاسخ صحیح:
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

شما شروع به لغزش می کند اولین کاری که انجام  . بر روی جاده خیس ترمزی می کنید وسیله1

 می دهید چیست؟

 ب. به سرعت ترمز دستی را بکشید   الف. ترمز را کامال آزاد می کنید

 د. پای خود را بر روی کالج بگذارید  ج. پای خود را با شدت بیشتری بر ترمز فشار دهید

 الفپاسخ صحیح:

 یک ناشی از کدام موارد زیر است؟. ساییدگی نا متوازن یا بیش از حد الست2

 ب. سرعت بیش از حد     الف. میزان نبودن باد چرخها

 د. تاب داشتن گاردان   ج. تنظیم نبودن فرمان عدم تنظیم چرخها و ترمزها

 جپاسخ صحیح:

 . کنترل باد الستیک چرخها چه زمانی باید انجام شود؟3

 ستیک ها سرد هستندب. زمانی که ال    الف. بعد از طی مسافت طوالنی 

 د. زمانیکه الستیک ها داغ هستند   ج. بعد از یک رانندگی با سرعت باال

 بپاسخ صحیح:

 . در چه مواردی می توانید به رانندگان و عابرین با چرخ عالمت دهید؟4

 ب. جهت اعالم اینکه دنده عقب می روید   الف. جهت اعالم اینکه به آنها راه داده اید

 د. جهت اعالم حضور با آنها   اینکه حق تقدم با شماست ج. جهت اعالم

 دپاسخ صحیح:
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 . کدامیک از موارد زیر عامل تصادف با اتومبیل جلویی است؟5

 الف. عدم توجه کافی به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

     ب. تغییر نور چراغها 

 ج. عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ

 تراکم وسایل نقلیه د.

 الفپاسخ صحیح:

 . اتومبیلی ناگهانی از یک فرعی بیرون می آید چکار میکنید؟6

 ب. با سرعت از کنارش گدشته و بوق می زنید  الف. چراغ داده و پشت سر او قرار می گیرید

 د. با شتاب از کنار او عبور می کنید  ج. از سرعت خود کاسته و آماده توقف می شوید

 جحیح:پاسخ ص

 . جهت رانندگی خوب از چه فاصله ای پالک اتومبیلها را بخوانید؟7

 متری 26د.   متری 23ج.   متری 56ب.   متری 53الف. 

 جپاسخ صحیح:

. وظیفه رانندگان در برخورد با وسیله نقلیه امدادی که دستگاههای خبری و صوتی را به کار 8

 انداخته پیست؟

 کنند الف. در کنار وسیله نقلیه حرکت

 ب. باید به منتهی الیه سمت راست هدایت و عند الزوم تا گذاشتن وسیله نقلیه امدادی توقف کنند

 د. به سمت پچ متمایل شوند   ج. به مسیر خود ادامه دهند

 بپاسخ صحیح:
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 . چه عاملی میزان خطر ناشی از آسیب دیدگی گردن را در مواقع تصادف کم می کند؟9

 ب. ترمزهای ضد قفل    بالشتک هواالف. صندلی مجهز به 

 د. وجود پشتی مناسب پشت سر و تنظیم شده    ج. فرمان مقابل انعطاف 

 دپاسخ صحیح:

. شما در اتومبیل خود دو کودک دارید چه کسی مسئولیت دارد که کودکان کمربند ایمنی را 11

 بسته باشند؟

 صندلی جلو نشسته د. مسافری که ج. راننده ب. والدین بچه ها  الف. کودکان 

 جپاسخ صحیح:

 . در چهار راهی با دید کم در حال حرکت هستید چکار می کنید؟11

 الف. در حالیکه طرفین را نگاه می کنید به آهستگی حرکت کنید

 ب. در حالیکه طرف راست را نگاه می کنید کامال آهسته حرکت کنید

 اده باشید که به سرعت حرکت کنیدج. آم

 طرفین به حرکت ادامه دهید د. بدون توجه به

 الفپاسخ صحیح:

 . چه عاملی موجب بهم خوردن ترمز در رانندگی می شود؟12

 ب. نگاه کردن به آیینه انومبیل  ف. استفاده از شیشه شور اتومبیلال

د. نگاه کردن به نقشه وگوش کردن به موزیک و استفاده از   ج. نگاه کردن به طرف اتومبیل 

 موبایل

 دپاسخ صحیح:
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. هنگامیکه از نزدیکی مدرسه ای عبور می کنید احتمال عبور کودکان وجود دارد چه اقدامی 13

 انجام می دهید؟

 الف. با  بوق زدن مداوم آنان را آگاه می سازید

 ب. همیشه سرعت مناسبی داشته باشید و پیش بینی خطرات جانبی را بنمایید

 یدج. با روشن کردن چراغ به آنها هشدار می ده

 د. قبل ورود کودکان به سواره رو با سرعت عبور می کنید

 بپاسخ صحیح:

 . مصرف مشروبات الکلی چه تاثیری در رانندگی دارد؟14

 الف. قدرت واکنش را کم کرده هماهنگی را کاهش داده و تشخیص سرعت را مختل می کند

 را مختل می کندب. قدرت واکنش را زیادتر کرده هماهنگی را کاهش داده و تشخیص سرعت 

 ج. اعتماد به نفس را کم کرده قدرت واکنش را زیادتر می کند

 د. اعتماد به نفس را کم کرده تشخیص قدرت را زیادتر می کند

 الفپاسخ صحیح:

 . در مواقعی که اتومبیل خود را پارک می کنید نبایستی....؟15

 ب. در دنده بگدارید   الف. در جاده اصلی پارک کنید

 د. مانع سایر استفاده کنندگان از راه شوید    دستی را بکشیدج. ترمز 

 دپاسخ صحیح:

 . اگر عابری را ببینید که عصای سفید دارد به چه معناست؟16

 د. مسن است  ج. نابینا است  ب. ناشنوا است  الف. معلول است

 جپاسخ صحیح:
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 . در آزادراهها میخهای زرد رنگ در چه محلی دیده می شود؟17

 ب. بین هر دو باند مجاور   . بین شانه خاکی و باند اصلیالف

 د. بین محل خالی وسط آزادراه و باند اصلی   ج. در باند کاهش و اقزایش سرعت

 دپاسخ صحیح:

 . در چه شرایطی می توانید از خط عبور سمت چپ در آزادراه استفاده نمایید؟18

 ای کنار رفتن از سر راه کامیونهای بزرگب. بر الف. برای سبقت گرفتن از سایر وسایل نقلیه

 د. هنگامیکه با سرعت کم در حال رانندگی هستید کیلومتر 53ج. برای رانندگی در سرعت بیش از 

 الفپاسخ صحیح:

 . در کدامیک از موارد زیر نباید دنده عقب بروید؟19

 خیابان فرعی ب. دنده عقب به داخل یک الف. برای مسافتهای طوالنی تر از اندازه اتومبیل

 د. دنده عقب در مناطق مسکونی و شهری    ج. برای مسافتهای اصلی

 جپاسخ صحیح:

 کیلومتر در ساعت چند اتومبیل می باشد؟ 31. فاصله اتومبیل ها در جاده یخبندان با سرعت 21

 20د.     55ج.     52ب.    5الف. 

 بپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟21

 ب. توقف ممنوع    عالف. ایست ممنو

 د. پایان منطقه توقف ممنوع  ج. توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

 بپاسخ صحیح:
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 . نام تابلو مقابل چیست؟22

 ب. به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید  الف. رعایت حق تقدم

 د. عبور با رعایت حق تقدم    ج. خطر

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟23

 ب. عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع    الف. عبور گاری ممنوع

 د. تمام موارد   ج. عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع

 جپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟24

 ب. فقط عبور مستقیم مجاز است   الف. جاده دو طرفه

 ابل استد. حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مق  ج. عبور از هر دو سمت مجاز است

 دپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟25

 ب. تقاطع فرعی به اصلی  الف. تقاطع

 د. ورود به راه اصلی شکل Yج. تقاطع 

 الفپاسخ صحیح:

 . نام تابلو مقابل چیست؟26

 ب. خطر سقوط در آب   الف. راه لغزنده

 د. سر باالیی خطرناک   ج. شانه خطرناک

 جپاسخ صحیح:
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 لو به معنی جریان همگرا می باشد؟. کدام تاب27

 د.  ج.  ب.   الف.

 جپاسخ صحیح:

 . این فلش نشانگر چیست؟28

 ب. حق تقدم عبور  الف. جهت نما برای راهنمایی رانندگان

 د. توقف دوبله منقطع     ج. خط توقف

 الفپاسخ صحیح:

 . مفهوم شکل زیر چیست؟29

 است گردش کنیدب. فقط به ر  الف. پشت خط توقف بایستید

 د. قصد متوقف کردن دارد  ج. فقط به چپ گردش کنید

 دپاسخ صحیح:

 

 . در شکل زیر حق تقدم با کدام است؟31

 قرمز -آبی -ب. زرد   آبی -قرمز -الف. زرد

 زرد -قرمز -د. آبی   قرمز -زرد -ج. آبی

 جپاسخ صحیح:
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 تست درایو-آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 ینامه را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟. گواه1

 ب. پس از وقوع حادثه به فرد دیگر تصادف   الف. پلیس ترافیک

 د. مامور ترافیک   ج. بازرس اتومبیل 

 الفپاسخ صحیح:

. در جاده اتومبیل شما دچار نقص گردید برای هشدار دیگران تابلوی احتیاط را در چه فاصله ای 2

 د قرار می دهید؟از اتومبیل خو

 متری 533د.   متری 53ج.   متری 26ب.   متری 6الف. 

 جپاسخ صحیح:

 . نحوه بارگیری تریلر ها به نحوی باید باشد که: ؟3

 ب. بارها عمدتا در نزدیکی چرخها بارگیری شود الف. بارها به صورت متوازن توزیع و خوب بسته شود

 . بار ها در بخش جلوی تریلر قرار گیردج   ج. بار عمدتا در بخش عقب قرار می گیرد

 الفپاسخ صحیح:

شت صندلی های عقب اتومبیلهای استیشن ه دادن به کودکان برای نشستن در پ. آیا اجاز4

 صحیح است؟

 سال باشد 55ب. بله اگر زیر    الف. بله اگر بتوانید آنها را ببینید

 باشد د. خیر مگر صندلی های دیگر پر    ج. خیر در هیچ شرایطی

 جپاسخ صحیح:

 

 

 

 



 سایت تست درایو می باشد آیین نامه رانندگی هنرجوی گرامی این بخشی از سواالت

 و بروزترین  برای مشاهده جدیدترین

 رانندگی روی تصویر زیر کلیک کنید سواالت آیین نامه 

 

 

 ما قبولی شما را در آزمون آیین نامه مقدماتی و اصلی تضمین میکنیم
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