بسته شماره یک :
حاوی نمونه سواالت آزمون اصلی آیین نامه رانندگی با جواب
( جواب سواالت به صورت تیک

سبز رنگ در کنار پاسخ درست مشخص شده است)

این بسته شامل  5سری آزمون  03سوالی از سری آزمون های چند دوره گذشته آزمون اصلی آیین نامه رانندگی

برای آزمون اصلی آیین نامه خواندن این بسته کافی است و قبولی شما را تضمین میکند

آزمون شماره ۱
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب



 -۱در ب<رخ<ورد راه اص<لی ب<ا راه ف<رع<ی ح<ق ت<قدم ع<بور
با وسیله ای است که …… ؟
 (۱از راه اصلی عبور می کند
 (۲از راه فرعی عبور می کند
 (۳به سمت راست گردش می کند
 (۴در طرف راست وسیله نقلیه دیگر قرار دارد

 -۲عالئم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم
می گردند ؟
 (۱هشت گوشه
 (۲دایره ای
 (۳لوزی شکل
 (۴مثلث

 -۳در راه های شیب دار کوهستانی که در آنها
عبور دو وسیله نقلیه کنار هم مشکل می باشد
حق تقدم عبور با کدام است ؟

 -۴عالئم اخباری برای گرفنت سبقت در شب کدام مورد
است ؟
 (۱تعویض نور چراغ باال به پایین
 (۲بوق کوتاه و چراغ راهنما
 (۳اشاره با دست
 (۴افزایش سرعت و تبدیل متناوب نور چراغ

 (۱وسیله نقلیه ای که در سرازیری در حال حرکت است







 (۲حق تقدم با وسیله نقلیه سبک می باشد
 (۳وسیله نقلیه ای که در سرباالیی در حال حرکت است





 (۴حق تقدم با وسایل نقلیه سنگین است

 -۵حداکثر سرعت در بزرگراه های واقع در شهر ها
و مناطق مسکونی چند کیلومتر در ساعت است ؟
۱۰۰ (۱
۱۲۰ (۲
۱۱۰ (۳
۱۲۵ (۴

 -۶در معابر محلی حداکثر سرعت جند کیلومتر در
ساعت می باشد ؟
۴۰ (۱
۵۰ (۲
۴۵ (۳
۳۰ (۴

 -۷در هنگام روبرو شدن با وسیله نقلیه ای که از
جهت مخالف حرکت می کند برای افزایش ایمنی
تردد از چه فاصله ای باید چراغ نور پایین استفاده
نمود ؟

 -۸کدام مورد زیر از مصادیق رانندگی پرخطر و
پرخاشگرانه است ؟

 ۱۵۰ (۱متری
 ۵۰ (۲متری
 ۱۰۰ (۳متری
 ۷۵ (۴متری



 -۱رانندگی بین خطوط
 (۲توقف پشت خط ایست
 (۳رعایت فاصله طولی
 (۴مانور و تغییر مسیر به طور مکرر



آزمون شماره ۱
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب







 -۹از جمله احتیاط های الزم در هنگام وقوع
تصادفات انجام کدامیک از موارد زیر اشتباه
است ؟
 (۱روشن نگه داشنت خودرو حتی در صورتی که
خودرو قابلیت حرکت ندارد
 (۲هشدار توسط افراد به دیگر رانندگان تا سرعت
خودرو را کاهش دهند
 (۳استفاده از تابلوهای اعالم خطر
 (۴تذکر جهت روشن نکردن سیگار در صورت آسیب
باک سوخت خودروها

 -۱۰یکی از عوامل اصلی حوادث جاده ای مرگ و میر
در گروه سنی زیر  ۴۰سال در کشور ایران چه چیزی
می باشد ؟
 (۱رعایت قوانین و مقررات
 (۲رعایت سرعت مطمئنه
 (۳رعایت اصول ایمنی
 (۴بی توجهی به فرهنگ رانندگی عدم رعایت قوانین و
و مقررات

 -۱۱به مجموع رفتارهای منفی در رانندگی چه
می گویند ؟

 -۱۲وظیفه کنیستر در خودرو چیست ؟
 (۱از تبخیر روغن موتور جلوگیری می کند
 (۲عمر باتری را طوالنی می کند
 (۳از تبخیر آب رادیاتور جلوگیری می کند
 (۴از ورود بخار های بنزین به فضای آزاد جلوگیری
می کند

 (۱رانندگی مطمئنه
 (۲رانندگی ایمن
 (۳رانندگی خطر ساز و یا رانندگی تهاجمی





 (۴فرهنگ رانندگی

 -۱۳م <<یزان ک <<ارای <<ی روغ <<ن ه <<ای م <<عمول <<ی م <<وت <<ور چ <<ند
کیلومتر می باشد ؟
 (۱در حدود  ۸تا  ۱۰هزار کیلومتر
 (۲در حدود  ۸۰تا  ۱۰۰هزار کیلومتر
 (۳در حدود  ۲هزار کیلومتر
 (۴هزار کیلومتر

 -۱۴در ارزیابی مصدومین کدامیک از مصدومین
را باید در اولویت انجام کمک های اولیه قرار داد ؟
 (۱مصدومینی که آسیب های آنها کم تر است
 (۲کودکان در اولویت انجام کمک های اولیه هستند
 (۳مصدومینی که از سن باالتری نسبت به سایر
مصدومین برخورداند
 (۴مصدومینی که آسیب آنها بسیار شدید است نظیر
سوختگی ها یا زخم های وسیع



