ﺳواﻻت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾت ھﻣﯾﺎر داﻧﺷﺟو

آزمون شماره ۴
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۱در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ای
است که …… ؟
 (۱سریع تر از وسیله نقلیه دیگر حر کت می کند
 (۲به چپ گردش می کند
 (۳به راست گردش می کند
 (۴به طور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز حرکت
می کند

 -۲در تقاطع هم عرض اگر دو وسیله نقلیه ای که
روبروی یکدیگر در حرکتند بخواهند باهم وارد
خیابان مجاور واحدی شوند حق تقدم عبور با وسیله
نقلیه ای است که …… ؟
 (۱به سمت راست گردش می کند
 (۲به سمت چپ گردش می کند
 (۳وابسته به سازمان های دولتی است
 (۴ابعاد بزرگ تری دارد

 -۳عالئم اخباری برای گرفنت سبقت در روز کدام
مورد است ؟
 (۱تعویض نور چراغ باال و پایین
 (۲بوق کوتاه و چراغ راهنما
 (۳اشاره با دست
 (۴بوق مکرر و ممتد

 -۴در چند متری ورودی تونل ها  ،سبقت گرفنت
ممنوع است ؟
 ۱۲۰ (۱متری
 ۱۵۰ (۲متری
 ۱۰۰ (۳متری
 ۲۰۰ (۴متری

 -۵میزان سرعت مجاز در آزاد راه ها و بزرگراه ها
چگونه تعیین می شود؟
 (۱بر اساس فصول سال
 (۲بر اساس میزان سرعت خودرو
 (۳بر اساس مهارت راننده
 (۴بر اساس تابلوهای نصب شده

 -۶حدکثر سرعت در میدان ها چند کیلومتر در
ساعت است ؟
 ۷۰ (۱کیلومتر در ساعت
 ۵۰ (۲کیلومتر در ساعت
 ۳۰ (۳کیلومتر در ساعت
 ۶۰ (۴کیلومتر در ساعت

 -۷در کدام موارد زیر توقف مجاز است ؟
 (۱روی پل
 (۲درون تونل ها
 (۳معابر در ارتفاع
 ۲۰ (۴متری میادین

 -۸کدامیک از موارد زیر در خصوص تبدیل نور باال
به پایین اشتباه است ؟
 (۱زمانی که فاصله خودرویی که از روبرو به شما
نزدیک میشود  ۱۵۰متر یا کمتر باشند نور باال را به
نور پایین تبدیل کنید
 (۲زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی
شما در حرکت است  ۱۵۰متر یا کمتر است
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 -۹دور زدن از چه فاصله ای از تونل ها که دید کافی
و ایمنی الزم را ندارد ممنوع است ؟
 ۲۵۰ (۱متری
 ۱۵۰ (۲متری
 ۲۰۰ (۳متری
 ۳۰۰ (۴متری

 (۳زمانی که خودرویی از روبرو به شما نزدیک
میشود نور باال را به نور پایین تبدیل کنید
 (۴زمانی که خودرویی در پشت سر شما حرکت
می کند نور باال را به نور پایین تبدیل کنید

 -۱۰تابلوهای منع کننده با چه رنگی نشان داده
می شوند ؟
 (۱زرد فسفری
 (۲قهوه ای تیره
 (۳نارنجی
 (۴قرمز

 -۱۱نام این تابلو چیست ؟

 (۱ورود ممنوع
 (۲ورود از هر دو طرف ممنوع
 (۳راه باز است
 (۴عبور ممنوع

 -۱۲نÄام ایÄن تÄابÄلو چیسÄت ؟

 (۱عبور عابر پیاده
 (۲گذرگاه عابر پیاده
 (۳عبور اطفال
 (۴عبور پیادگان

 -۱۳نام این تابلو چیست ؟

 (۱استراحتگاه
 (۲جایگاه سوخت
 (۳تعمیرگاه
 (۴پست امدادی
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 -۱۴نام این تابلو چیست ؟

 (۱ورود به شهر
 (۲ابتدای منطقه مسکونی
 (۳ابتدای شهر
 (۴پایان شهر

 -۱۶این تابلو بیان گر چیست ؟

 (۱عابر پیاده
 (۲عبور عابر پیاده
 (۳گذرگاه
 (۴عبور پیاده ممنوع

 -۱۵نام این تابلو چیست ؟

 (۱پارکینگ
 (۲پارک سوار
 (۳محدوده توقف ممنوع در
طول شبانه روز
 (۴محدوده پارک آزاد
 -۱۷این تابلو بیان گر چیست ؟

 (۱حق تقدم عبور با شما
 (۲حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل
 (۳راه سمت چپ مسدود است
 (۴خیابان دو طرفه
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 -۱۸این تابلو بیانگر چیست ؟

 (۱پایان سبقت ممنوع
 (۲توقف ممنوع
 (۳پایان تمام محدودیت ها
 (۴تقاطع با راه آهن

 -۲۰نام این تابلو چیست ؟

 -۱۹نام این تابلو چیست ؟

 (۱پیچ به راست
 (۲پیچ به چپ
 (۳گردش به راست ممنوع
 (۴گردش به چپ ممنوع

 -۲۱کدام گزینه در مورد ضد یخ صحیح می باشد ؟
 (۱بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضدی
پر شود
 (۲عÄÄدم اسÄÄتفاده از ضÄÄد یÄÄخ در تÄÄابسÄÄتان مÄÄی تÄÄوانÄÄد منجÄÄر
به جوش آوردن زودتر موتور شود
 (۳ضدیخ در جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات
سیستم خنک کاری موثر نیست
 (۴مایع ضد یخ از یخ زدگی آب در سرما جلوگیری
نمیکند

 (۱ورود ممنوع
 (۲راه مسدود است
 (۳ورود از هر دو طرف ممنوع
 (۴توقف ممنوع

ﺳواﻻت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾت ھﻣﯾﺎر داﻧﺷﺟو
آزمون شماره ۴

نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۲۲در هنگام افزایش دمای موتور برای خنک شدن
سریع موتور چه اقدامی انجام می دهید ؟
 (۱آب بر روی بلوک موتور می ریزیم
 (۲به طور متناوب ولی با احتیاط آب را بر روی
موتور می ریزیم
 (۳با احتیاط فقط آب تصفیه شده بر روی بلوک
موتور می ریزیم
 (۴با احتیاط مقداری آب بر روی رادیاتور میریزیم

 -۲۳سطح روغن موتور را با چه وسیله ای میتوان
کنترل نمود ؟
سطح روغن ) گیج روغن (
 (۱سیم
 (۲در مخزن روغن
 (۳فیلتر روغن
 (۴پمپ روغن

 -۲۴کدامیک از موارد زیر در خصوص ایمن کردن
صحنه حادثه می باشد ؟
 (۱پارک خودرو در فاصله مناسب  -کشیدن چند
نفس عمیق و آرام
 (۲مطمئن شدن از اینکه خطری شما را تهدید
نمی کند  -پارک خودرو در فاصله مناسب -
استفاده از تابلوی اعالم خطر
 (۳استفاده از تابلو اعالم خطر  -گرفنت شرح و
حال از مصدومین  -کشیدن چند نفس آرام و
عمیق
 (۴پارک خودرو در نزدیکی صحنه تصادف -
بررسی وضعیت مصدومین  -دور کردن مصدوم
از صحنه حادثه

 -۲۵جمله “دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است”
چه مفهومی را می رساند ؟
 (۱پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی
 (۲رعایت کردن قوانین مربوط به پارک
 (۳عدم توجه به قوانین و مقررات
 (۴با سرعت باال حرکت کردن

 -۲۶کدام مورد نمونه ای از رفتار پر خطر هنگام
رانندگی است ؟
 (۱حرکت بین خطوط
 (۲استفاده از تلفن همراه
 (۳توجه به جلو
 (۴رعایت فاصله طولی

 -۲۷در کدامیک از سطوح زیر مسافت توقف افزایش
می یابد ؟
 (۱آسفالت با شرایط مطلوب ولی خشک
 (۲در جاده های سنگالخ
 (۳آسفالت با شرایط نامطلوب و آغسته به قیر
 (۴آسفالت زبر
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 -۲۸کدامیک از موارد زیر در حین رانندگی مجاز
است ؟
 (۱استعمال دخانیات
 (۲استفاده از تلفن همراه
 (۳عدم تمرکز
 (۴توجه کامل به جلو

 - ۳۰در صورت ترکیدن الستیک جلوی اتومبیل
باید …… .؟
 (۱به شدت ترمز کرد
 (۲فرمان را رها کرد
 (۳فرمان را محکم گرفته و به آرامی توقف کرد
 ۱ (۴و  ۲صحیح است

 -۲۹چه هنگام می توان از ترمز دستی استفاده
نمود ؟
 (۱هنگام توقف خودرو و یا در سرعت های بسیار پایین
 (۲تنها در سرعت های باال
 (۳در هر شرایطی
 (۴هنگام حرکت در سرازیری ها یا سرباالیی ها
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