در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به عبور است؟
الف .هنگامی که قطار عبور میکند
ب .زمانیکه چراغ محل همچنین روشن بماند
ج .موارد یک و دو صحیح است
د .هنگامیکه چراغ محل تقاطع خاموش شود
پاسخ صحیح:د

 ۲٫حداکثر میزان سرعت در جاده های فرعی برای انواع وسایل نقلیه در روز … کیلومتر و در شب …
کیلومتر در ساعت میباشد.
الف ۶۵-۷۵ .ب ۸۵-۹۵ .ج ۷۵-۸۵ .د۵۵-۶۵ .
پاسخ صحیح:ج

 ۳٫در چه فاصلهای از ورودی یا خروجی مراگز آتش نشانی ،پلیس و بیمارستانها توقف وسایل نقلیه
ممنوع است؟
الف۵ .متری ب ۱۵ .متری ج ۳۰ .متری د .محدودیت ندارد
پاسخ صحیح:ب

 ۴٫صحیح ترین روش ترمز کردن در خودروهای فاقد ترمز  ABSچیست؟
الف .پدال ترمز را بشدت فشار داده و سپس فشار وارده را کمتر نموده
ب .ابتدا پدال را به آرامی فشار داده و بتدریج فشار را افزایش داد
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
پاسخ صحیح:ب

 ۵٫کدامیک از موارد زیر علت اصلی تصادف با اتومبیل جلویی است؟
الف .عدم توجه به راه و نزدیک شدن بیش از حد به اتومبیل جلویی

ب .سرعت غیرمجاز
ج .عبور عابر پیاده در مناطق شهری و شلوغ
د .وجود ترافیک سنگین در راهها
پاسخ صحیح:الف

 ۶٫اگر بعد از آزمایش چشم متوجه شدید که نیاز به عینک دارید چه موقع باید از آن استفاده کنید؟
الف .فقط در موقع آلودگی هوا
ب .در زمانیکه احساس میکنید الزم است
ج .در تمام اوقات رانندگی د .فقط در نور کم و شبها
پاسخ صحیح:ج

 ۷٫اگر اتومبیل شما در محل گذرگاه قطار خاموش شود و نتوانید آن را روشن کنید و همزمان نیز بوق
هشدار قطار به صدا درآید چه کاری باید انجام دهید؟
الف .از اتومبیل خارج شده و از تقاطع دور میشوید
ب .بر روی خط آهن جهت هشدار به سوزن بان شروع به دویدن میکنید
ج .سعی می کنید موتور اتومبیل را روشن کنید
د .اتومبیل را حرکت داده و از محل تقاطع دور کنید
پاسخ صحیح:الف

 ۸٫چرا باید در هنگام رانندگی توجه به جلو و اطراف داشته باشیم؟
الف .در انتخاب مسیر دچار اشتباه نشویم
ب .متوجه حرکات سایر رانندگان باشیم
ج .خطرات احتمالی را پیش بینی کرده و زمان بیشتری برای واکنش داشته باشیم
د .قادر باشیم عالئم را ببینیم
پاسخ صحیح:ج

 ۹٫اگر به هنگام رانندگی در آزادراه تایر خودرو پنچر شود چه باید کرد؟
الف .باید در همان محل توقف کرد
ب .باید در خط اضطراری توقف کرد
ج .میتوان بین خطوط عبوری آزادراه توقف کرد
د .موارد الف و ج صحیح است
پاسخ صحیح:ب

 ۱۰٫در محل توقف کنار خیابان حق تقدم عبور با وسیله نقلیهای است که…
الف .اتومبیلی که مستقیم حرکت میکند
ب .اتومبیلی ضمن حرکت با دنده عقب مشغول پارک کردن است
ج .هر دو مورد
د .هیچکدام
پاسخ صحیح:ب

 ۱۱٫کدام مورد از انواع آلودگی سهم زیادی از آلودگی شهری را تشکیل میدهد؟
الف .آلودگی صوتی
ب .آلودگی هوا ناشی از وسایل موتوری
ج .آلودگی محیط زیستی
د .موارد الف و ب صحیح میباشد
پاسخ صحیح:ب

 ۱۲٫متداول ترین نوع پارک در شهرها کدام مورد میباشد؟
الف .پارک دوبل
ب .پارک بغل ج .پارک پل
د .هیچکدام

پاسخ صحیح:الف

 ۱۳٫هنگام پارک کردن در سرازیری که دارای جدول میباشد فرمان را باید به کدام سمت چرخاند؟
الف .مستقیم
ب .چپ ج .راست
د .هیچکدام
پاسخ صحیح:ج

 ۱۴٫حداقل از چه فاصله در بزرگراه باید راهنما زد؟
الف ۵۰ .ب ۷۰ .ج ۱۰۰ .د۱۵۰ .
پاسخ صحیح:ج

 ۱۵٫به هنگام گردش به راست کدامیک از موارد زیر را باید رعایت کرد؟
الف .عالمت دادن با چراغ راهنمای سمت راست از فاصله  ۱۰۰متری
ب .توجه به جریان ترافیک و عابرین
ج .توجه به دوچرخه سوارها و موتورسوارها میان خودرو و جدول
د .تمام موارد
پاسخ صحیح:د

 ۱۶٫در چه مواقعی نمیتوانید از چراغ هشدار دهنده خطر استفاده کنید؟
الف .زمانیکه خودرو بکسل شده
ب .زمانیکه بصورت دوبله پارک شده
ج .موارد الف و ب صحیح است
د .هیچکدام
پاسخ صحیح:ج

 ۱۷٫به هنگام سبقت گرفتن از کدام یک از موارد زیر باید فضای بیشتری را برای وسیله نقلیه در نظر
گرفت؟
الف .موتورسیکلت ب .دوچرخه ج .تراکتور د .موارد الف و ب
پاسخ صحیح:د

 ۱۸٫هنگام ورود به میادین حق تقدم با وسیله نقلیهای است که…
الف .در حال ورود به میدان است
ب .در سمت راست وسیله نقلیه قرار دارد
ج .درون میدان در حال حرکت است
د .در حال عبور مستقیم است
پاسخ صحیح:ج

 ۱۹٫غالب میخهای زرد رنگ (چشم گربه) در چه محلهایی نصب میشود؟
الف .در مسیرهای ورودی و خروجی آزادراهها
ب .در باند کاهش سرعت
ج .در باند افزایش سرعت
د .در مسیر رفت و برگشت جادهها و در سمت چپ مسیر
پاسخ صحیح:د

 ۲۰٫در مواقع طوفانی و وزش باد شدید کدامیک از موارد زیر باید بیش از حد مراقب باشید؟
الف .به هنگام عبور از کنار دوچرخه و موتورسواران
ب .به هنگام استفاده از ترمزها
ج .به هنگام سبقت گرفتن از خودروهای طویل
د .به هنگام عبور از پیچها و سرباالییها
پاسخ صحیح:الف

 ۲۱٫حرکت با دنده خالص در سرپایینی چه خطراتی را در پی خواهد داشت؟
الف .موجب سرعت گرفتن خودرو شده و دنده سخت جل میرود
ب .ترمز گرفتن و هدایت خودرو مشکل میشود
ج .سیستم کالج آسیب میبیند
د .موارد الف و ب
پاسخ صحیح:د

 ۲۲٫سبقت گرفتن در سر پیچهای تند و سرباالییها به چه علت ممنوع میباشد؟
الف .نامحدود بودن میدان دید راننده ب .کم بودن میدان دید راننده
ج .اختالل در ترافیک د .عدم کشش خودرو
پاسخ صحیح:ب

