
 هوای گرم بر کدام قسمت از خودرو اثر می گذارد؟

 سرنشینان خودرو -1

  باد الستیک و دمای موتور-2

 آمادگی راننده در کنترل خودرو -3

 ترمزها -4

 با تنظیم صندلی کدامیک از شرایط زیر مهیا می گردد؟ 

 تسلط کامل راننده به فرمان -1

 سهولت در تعویض دنده -2

 ایجاد میدان دید طبیعی -3

  هر سه مورد صحیح است -4

 هنگام رانندگی کدام یک از مدارک زیر را باید همراه داشته باشیم؟ 

 کارت اتومبیل، گواهینامه رانندگی -1

 ی معتبر برگه معاینه فن-2

 بیمه شخص ثالث -3

  همه موارد باال-4

 .……… فواید رانندگی در روز عبارتست از

 میدان دید کافی -1

میدان دید کافی، استفاده از آیینه های جانبی، در اختیار داشتن فاصله های قابل رویت و مشاهده ی سایر -2

   رانندگان

 امنیت راهها -3

 در امان بودن از رانندگان بی تجربه -4

 در شرایط یخبندان مسافت توقف ممکن است تا چند برابر افزایش یابد؟ 

 برابر  5

 برابر  3

   برابر 10

 برابر  2

 در مواقع باد شدید در کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟

 به هنگام سبقت -1

   به هنگام عبور از کنار دوچرخه و موتور سواران-2

 به هنگام گردش -3

 به هنگام استفاده از ترمزها -4



در هوای مه آلود در حال رانندگی هستید اتومبیل پشت سر بیش از حد به شما نزدیک می شود چه اقدامی 

 دهید؟ باید انجام 

  با احتیاط به حرکت خود ادامه دهید -1

 بافاصله توقف کنید -2

 چراغهای هشدار دهنده خطر را روشن کنید -3

 سرعت گرفته و از او دور شوید -4

 پایین بودن کدامیک از موارد زیر می تواند منجر به حادثه شود؟ 

 کننده رادیاتور  سطح آب خنک-1

 سطح آب باطری -2

 سطح ضد یخ -3

  سطح روغن ترمز-4

 ساییدگی نا متوازن یا بیش از حد استیک ناشی از کدام مورد زیر است؟

  تنظیم نبودن فرمان و عدم تنظیم چرخها و ترمزها-1

 سرعت بیش از حد -2

 میزان نبودن باد چرخها -3

 تاب داشتن گاردان -4

به هنگام رانندگی در سراشیبی کدام مورد زیر بدلیل پایین نگه داشتن کاج و خاص بودن دنده ایجاد می  

 شود؟ 

 مصرف بنزین بیشتر می شود -1

ترمز گرفتن و هدایت اتومبیل سخت می  اتومبیل سرعت می گیرد، دنده گذاشتن وسیله سخت می شود، -2

  شود 

 استیک ها سائیدگی بیشتر پیدا می کنند -3

 موتور سریعتر کار می کند، اتومبیل سرعت می گیرد -4

 :برای پارک در حالی که راه دارای جدول کناری و سرازیری است 

 رخانده شود باید فرمان به چپ )خاف عقربه های ساعت( چ-1

 فرمان مستقیم نگه داشته شود -2

   باید فرمان به راست چرخانده شود -3

 صحیح است 2و  1گزینه های  -4

 چه مواقعی راننده نسبت به اتومبیل کنترل کمتری دارد؟

 سرباایی -1

 در پیچها -2



   حرکت با دنده خاص -3

 هیچکدام -4

 .……… در راه بدون جدول کناری، برای پارک در سرباایی

 باید فرمان به چپ )خاف عقربه های ساعت( چرخانده شود -1

 فرمان مستقیم نگه داشته شود -2

   اعت( چرخانده شود باید فرمان به راست )موافق جهت عقربه های س-3

 صحیح می باشد 3و  1گزینه های  -4

 .……… بهترین نوع دور زدن در خیابان های کم عرض 

 دور یک فرمان -1

 حرکت با دنده عقب -2

  دور دو فرمان-3

 هیچکدام -4

 چه موقع مجاز به حرکت با دنده عقب هستید؟ 

 خیابان یک طرفه -1

 در بزرگراه -2

   موقع ضرورت با احتیاط و خود داری از انسداد راه-3

 در صورت نیاز -4

 


