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آزمون شماره ۳
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۱حرکت کردن از روی خطوط هاشور در حاشیه راه
ها که معموال کناره اتوبان ها  ،آزادراه ها  ،بزرگراه
ها و تونل ها کشیده می شوند …… ؟
 (۱مجاز است
 (۲در شب ها مجاز است
 (۳در صورت ترافیک سنگین مجاز است
 (۴ممنوع است

 -۲در راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت
وجود موانع ثابت اعم از وسایل نقلیه پارک شده ،
مصالح ساختمانی  ،اشیا  ،عملیات عمرانی  ،حفاری
و خرابی راه بسته و یا برای عبور از مسیر مجاز
کافی نباشد  ،حق تقدم عبور با وسیله ای است که
…… ؟
 (۱به مسیر راست گردش می کند
 (۲مسیر عبور آنها باز یا سهم عبور بیشتری
را دارا می باشد
 (۳به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت
می کند
 (۴مسیر عبور آنها بسته یا سهم کم تری را دارا می
باشد

 -۳سبقت از طرف راست وسیله نقلیه ای که در حال
گردش به چپ می باشد …… ؟
 (۱فقط در معابر شریانی درجه دو ممنوع است
 (۲ممنوع است
 (۳در هنگام روز مجاز است
 (۴مجاز است

 -۴رانندگان کلیه وسایل نقلیه موظفند از کدام خط
عبور راه حرکت نمایند ؟
 (۱خط وسط
 (۲سمت راست
 (۳سمت چپ
 (۴خط زیگزاگ

 -۵کدامیک از موارد زیر توسط راننده مجاز است ؟
 (۱ریخنت زباله از داخل خودرو به بیرون
 (۲حرکات نمایشی و دور زدن در جا
 (۳پرتاب آب دهان به بیرون
 (۴بسنت دو عدد چراغ ویژه مه با نور زرد
در دو طرف قسمت جلوی خودرو

 -۶حداکثر میزان سرعت مجاز در بزرگراه های
بیرون شهری برای سواری چند کیلومتر در ساعت
است ؟
 ۱۰۰ (۱کیلومتر در ساعت
 ۱۱۰ (۲کیلومتر در ساعت
 ۹۵ (۳کیلومتر در ساعت
 ۸۵ (۴کیلومتر در ساعت
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آزمون شماره ۳
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۷کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد ؟
 (۱باز کردن درهای وسیله نقلیه پیش از توقف
کامل مجاز نیست
 (۲عبور وسایل نقلیه از پیاده رو ها مجاز است
 (۳اجازه رانندگی به شخص فاقد گواهینامه
مجاز است
 (۴توقف در  ۱۰متری ورودی بیمارستان ها
مجاز است

 -۸دور زدن تا چه فاصله ای از پیچ ها که میدان دید
کافی ندارند ممنوع است ؟
 ۲۵۰ (۱متری
 ۲۰۰ (۲متری
 ۳۰۰ (۳متری
 ۱۵۰ (۴متری

 -۹اسÑتفاده از السÑتیک هÑای فÑرسÑوده و غÑیر اسÑتانÑدارد
در وسایل نقلیه چگونه است ؟
 (۱مجاز است
 (۲ممنوع است
 (۳در صورت ضرورت بالمانع است
 (۴در تابستان بالمانع است

 -۱۰برای گردش به چپ در راه های بیرون شهر که
منحصر به دو خط عبور رفت و برگشت بوده و مانع
فیزیکی وسط جاده نداشته باشد  ،رانندگان موظفند
وسیله نقلیه را …… ؟
 (۱در وسط راه متوقف و با عالمت دادن به سایرین
گردش نمایند
 (۲راهنمای سمت چپ را روشن و گردش نمایند
 (۳در شانه راه و یا منتهی الیه سمت راست راه
متوقف و سپس با رعایت حق تقدم گردش نمایند
 (۴در وسط راه یا زدن راهنما به سمت چپ گردش
نمایند

 -۱۱ترمز دستی به نام ترمز …… و ترمز پایی به
نام ترمز …… یا ترمز سرویس شناخته می شود.
 (۱اولیه  -ثانویه
 (۲ثانویه  -اولیه
 (۳قدرتی  -سرعتی
 (۴سرعتی  -قدرتی

 -۱۲حرکت در پوشش وسایل نقلیه امدادی در حال
ماموریت برای سایر وسایل نقلیه چگونه است ؟
 (۱مجاز است
 (۲محدودیتی ندارد
 (۳در صورت رعایت ایمنی مجاز است
 (۴ممنوع است
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آزمون شماره ۳
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۱۳در صورتی که خودرو جوش آورده چه اقدامی
بایستی انجام داد ؟
 (۱در کنار راه متوقف و در رادیاتور را باز کرده
و داخل آن آب اضافه نماییم
 (۲به مسیر خود ادامه ادامه و خودرو را به اولین
تعمیرگاه انتقال دهیم
 (۳در کنار راه توقف و به هیچ وجه در رادیاتور را
باز نکنید و با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور
بریزید
 (۴خودرو را در حین حرکت خاموش تا رادیاتور خنک
شود

 -۱۴کدامیک از موارد زیر جان فرد را به خطر
می اندازد ؟
 (۱فقدان تنفس
 (۲باال بودن درجه حرارت بدن
 (۳داشنت ضربان قلب
 (۴خراشیدگی پوست

 -۱۵رانندگی هر فرد نشان دهنده چه چیزی میباشد؟
 (۱میزان سواد
 (۲شخصیت و درک اجتماعی
 (۳میزان ثروت
 (۴معروف بودن

 -۱۶کدام مورد نمونه ای از رفتار پرخطر هنگام
رانندگی است ؟
 (۱حرکت بین خطوط
 (۲توجه به جلو
 (۳رعایت فاصله طولی
 (۴استفاده از تلفن همراه

 -۱۷کدام مورد زیر منظور و مفهوم رانندگی با
سرعت مطمئنه است ؟
 (۱رانندگی بر اساس شرایط محیطی و جاده ای
 (۲رانندگی با سرعت های باال
 (۳رانندگی با سرعت های پایین
 (۴رانندگی در ساعات روز

 -۱۸راه هایی که مسیر حرکت وسایل نقلیه به علت
وجود موانع ثابت مانند وسایل نقلیه پارک شده ،
مصالح ساختمانی بسته یا برای عبور از مسیر
مجاز کافی نباشد حق تقدم عبور با کیست ؟
 (۱وسایل نقلیه ای که دارای عرض بیشتری میباشند
 (۲وسایل نقلیه ای که مسیر عبور آنها باز یا سهم
بیشتری را دارا باشند
 (۳وسایل نقلیه ای که سرعت بیشتری دارند
 (۴نیازی به رعایت حق تقدم عبور نبوده و هر وسیله
ای که سریع تر عبور کند
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آزمون شماره ۳
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۱۹در کدام مورد زیر سبقت گرفنت ممنوع است ؟
 ۲۰۰ (۱متری سرباالیی
 ۲۰۰ (۲متری پیچ ها
 (۳بر روی خط ممتد
 ۲۰۰ (۴متری تونل ها

 -۲۰خستگی و خواب آلودگی راننده چه تاثیری بر
رانندگی وی دارد ؟
 (۱افزایش توجه به رانندگی
 (۲افزایش سرعت تصمیم گیری در هنگام بروز خطر
 (۳شناسایی صحیح وضعیت رانندگی سایر رانندگان
 (۴کاهش سطح هوشیاری و سرعت واکنش فرد

 -۲۱این تابلو بیان گر چیست ؟

 -۲۲این تابلو بیان گر چیست ؟

 (۱تقاطع راه آهن با راه بند
 (۲جهت وزش باد شدید از چپ
 (۳جهت وزش باد شدید از راست
 (۴تقاطع راه آهن بدون راه بند

 -۲۳نام این تابلو چیست ؟

 (۱تقاطع راه آهن با راه بند
 (۲خطر سقوط در آب
 (۳راه لغزنده
 (۴پل مترک

 (۱سرباالیی خطرناک
 (۲شیب سرباالیی  ۱۰درصد
 (۳شیب سرازیری  ۱۰درصد
 (۴خطر سقوط در آب

 -۲۴کÑدامÑیک از تÑابÑلوهÑای زیÑر “ورود بÑه شهÑر” مÑیباشÑد؟
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آزمون شماره ۳
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۲۵نام کدام تابلو “راهنمای مسیر” می باشد ؟

 -۲۶این تابلو بیان گر چیست ؟

 (۱بسته بودن یکی از خطوط عبور
 (۲بن بست
 (۳سمت راست بن بست
 (۴خط عبور برای گریز

 -۲۷این تابلو بیانگر چیست ؟

 -۲۸این تابلو بیان گر چیست ؟

 (۱ایستادن ممنوع
 (۲محل پارک کردن
 (۳ورود ممنوع
 (۴ایست

 (۱عبور با عرض بیش از  ۲متر ممنوع
 (۲عبور با بار بیش از  ۲تن بر هر محور ممنوع
 (۳عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از  ۲تن ممنوع
 (۴عبور با ارتفاع بیش از  ۲متر ممنوع
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آزمون شماره ۳
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۲۹این تابلو بیان گر چیست ؟

 (۱رعایت فاصله بیشتر از  ۷۰متر ممنوع
 (۲رعایت فاصله کم تر از  ۷۰متر ممنوع
 (۳سرعت بیش از  ۷۰کیلومتر بر ساعت ممنوع
 (۴سرعت کم تر از  ۷۰کیلومتر بر ساعت ممنوع

 -۳۰این تابلو بیان گر چیست ؟

 (۱حق تقدم عبور با تاکسی
 (۲حق تقدم عبور با شما
 (۳راه دو طرفه
 (۴حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل
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