
1- در برخورد راه اصلی با راه فرعی حق تقدم عبور با وسیله 
ای است که ... ؟

1( از راه اصلی عبور می کند.
2( از راه فرعی عبور می کند.

3( به سمت راست گردش می کند.
4(  در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد.
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2- عالئم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم 
می گردند؟

1( هشت گوشه
2( دایره ای

3( لوزی شکل
4(  مثلث

3- در راه های شیب دار کوهستانی که در آنها عبور دو وسیله 
نقلیه کنار هم مشکل می باشد، حق تقدم عبور با کدام است؟
1( وسیله نقلیه ای که در سرازیری در حال حرکت است.

2( حق تقدم با وسیله نقلیه سبک می باشد.
3( وسیله نقلیه ای که در سرباالیی در حال حرکت است.

4(  حق تقدم با وسایل نقلیه سنگین است.

4- عالئم اخباری برای گرفتن سبقت در شب کدام مورد است؟
1( تعویض نور چراغ باال به پایین

2( بوق کوتاه و چراغ راهنما
3( اشاره با دست

4(  افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور

و  ها  شهر  در  واقع  های  بزرگراه  در  سرعت  حداکثر   -5
مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است؟

100 )1
120 )2
110 )3

125  )4

6- در معابر محلی حداکثر سرعت چند کیلومتر در ساعت 
می باشد؟

40 )1
50 )2

45 )3
30 )4

7- در هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از جهت 
از چه  تردد  ایمنی  افزایش  برای  مخالف حرکت می کند، 

فاصله ای باید چراغ نور پایین استفاده نمود؟
1( 150 متری
2( 50 متری

3( 100 متری
4(  75 متری

8-کدام مورد زیر از مصادیق رانندگی پرخطر و پرخاشگرانه 
است؟

1( رانندگی بین خطوط
2( توقف پشت خط ایست

3( رعایت فاصله طولی
4(  مانور و تغییر مسیر به طور مکرر
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میر  و  مرگ  ای  جاده  حوادث  اصلی  عوامل  از  یکی   -10
در گروه سنی زیر 40 سال در کشور ایران چه چیزی می 

باشد؟
1( رعایت قوانین و مقررات
2( رعایت سرعت مطمئنه

3( رعایت اصول ایمنی
4( بی توجهی به فرهنگ رانندگی و عدم رعایت قوانین 

و مقررات

11- به مجموع رفتارهای منفی در رانندگی چه می گویند؟
1( رانندگی مطمئنه

2( رانندگی ایمن
3( رانندگی خطر ساز و یا رانندگی تهاجمی

4( فرهنگ رانندگی

12- وظیفه کنیستر در خودرو چیست؟
1( از تبخیر روغن موتور جلوگیری می کند.

2( عمر باتری را طوالنی می کند.
3( از تبخیر آب رادیاتور جلوگیری می کند.

جلوگیری  آزاد  فضای  به  بنزین  های  بخار  ورود  از   )4
. میکند

13- میزان کارایی روغن های معمولی موتور چند کیلومتر 
می باشد؟

1( در حدود 8 تا 10 هزار کیلومتر
2( در حدود 80 تا 100 هزار کیلومتر

3( در حدود 2 هزار کیلومتر
4( هزار کیلومتر

14- در ارزیابی مصدومین کدامیک از مصدومین را باید 
در اولویت انجام کمک های اولیه قرار داد؟

1( مصدومینی که آسیب های آنها کم تر است.
2( کودکان در اولویت انجام کمک های اولیه هستند.

3( مصدومینی که از سن باالتری نسبت به سایر مصدومین 
برخوردارند.

نظیر  است  بسیار شدید  آنها  آسیب  که  مصدومینی    )4
سوختگی ها یا زخم های وسیع.

15- اگر خودرویی با نور باال از روبرو به شما نزدیک شود 
چه باید بکنید؟

1( باید سرعت را افزایش داده و سریع از کنار آن عبور کرد.
را  او  ممتد  بوق  و  باال  نور  به  پایین  نور  تبدیل  با  باید   )2

متوجه نمود که نور پایین استفاده کند.
3( باید سرعت را کاهش داده و به سمت چپ جاده نگاه کرد.

4( سرعت را کاهش داده و به سمت راست جاده نگاه کرده و 
با کنار چشم حرکت خودروی مقابل را تحت نظر داشت.

16-کدام یک از موارد زیر جزو رفتار ناهنجار اجتماعی و 
ناپسند نمی باشد؟

1( نصب بوق های گوش خراش
2( رانندگی با سرعت مجاز

3( نصب سیستم های صوتی پر قدرت
4( استفاده از المپ های غیر مجاز

انجام  تصادفات  وقوع  هنگام  در  الزم  های  احتیاط  جمله  از   -9
کدامیک از موارد زیر اشتباه است؟

قابلیت  خودرو  که  صورتی  در  حتی  خودرو  داشتن  نگه  روشن   )1
حرکت ندارد.

2( هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت خودرو را کاهش دهند.
3( استفاده از تابلوهای اعالم خطر

4( تذکر جهت روشن نکردن سیگار در صورت آسیب باک سوخت 
خودرو ها
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17- به منظور جلوگیری از آسیب رسی به بخش های موتور 
تسمه تایم پس از طی چه مسافتی بایستی تعویض شود؟

1( بین 10 تا 15 هزار کیلومتر
2( بین 60 تا 90 هزار کیلومتر

3( با هر بار تعویض روغن
4( هر 5 هزار کیلومتر

18-  از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به توقف 
دارد تا لحظه به کار گرفتن ترمز های چه نام دارد؟

1( مسافت توقف
2( مسافت ترمز
3( زمان واکنش

4( زمان ترمز

19- توقف و یا ایستادن در کدامیک از محل های زیر مجاز 
است؟

1( گذرگاه پیاده
2( پیاده رو

3( کنار وسایل نقلیه ای که خود متوقف می باشد.
4( محدوده پارک آزاد

20- در کدامیک از موارد زیر بوق زدن مجاز است؟
1( صدا زدن افراد

2( سبقت مجاز در روز
3( اعالم حضور و باز کردن در منزل

4( خداحافظی

21-  این تابلو بیانگر چیست؟
1( رعایت حق تقدم

2( به تابلوی رعایت حق تقدم نزدیک می شوید.
3( به تابلو ایست نزدیک می شوید.

4( تقاطع فرعی و اصلی

22- نام این تابلو چیست؟
1( عبور دوچرخه ممنوع

2( عبور موتور گازی ممنوع
3( فقط عبور دوچرخه
4( عبور دوچرخه سوار

23- نام این تابلو چیست؟
1( آزاد راه

2( پایان آزاد راه
3( پل متحرک

4( شانه خطرناک

24- نام این تابلو چیست؟
1( حداقل سرعت 60 کیلومتر

2( رعایت فاصله کم تر از 60 متر ممنوع
3( سرعت بیش از 60 کیلومتر بر ساعت ممنوع

4( سرعت توصیه شده
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26 - نام این تابلو چیست؟25- کدام تابلو مربوط به پارکینگ می باشد؟
1( چاله

2( راه لغزنده
3( دست انداز

4( شانه خطرناک

27- نام این تابلو چیست؟
1( پیچ های پی در پی

2( شانه خطرناک
3( راه لغزنده

4( راه از راست باریک می شود

28- این تابلو بیان گر چیست؟
1( دور زدن ممنوع

2( گردش به چپ ممنوع
3( پیچ های پی در پی

4( پیچ به چپ

29- این تابلو بیان گر چیست؟
1( ورود ممنوع

2( رعایت حق تقدم
3( خیابان اصلی

4( عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع

30- نام این تابلو چیست؟
1( پرتاب سنگ
2( ریزش سنگ

3( شانه خطرناک
4( دست انداز
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