ﺳواﻻت آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻠﯽ ﺳﺎﯾت ھﻣﯾﺎر داﻧﺷﺟو

آزمون شماره ۵
نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۱این تابلو بیانگر چیست ؟

 (۱تراکم ترافیک
 (۲میدان
 (۳پیچ به چپ
 (۴جهت عبور در میدان

 -۳این تابلو بیانگر چیست ؟

 (۱سبقت ممنوع
 (۲راه لغزنده
 (۳توقف ممنوع
 (۴عبور سواری ممنوع

 -۲نام این تابلو چیست ؟

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

 -۴این تابلو بیانگر چیست ؟

 (۱جهت عبور در میدان
 (۲عبور از هر دو سمت مجاز
 (۳عبور به چپ مجاز
 (۴عبور از سمت راست مجاز
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آزمون شماره ۵

نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۵نام این تابلو چیست ؟

 (۱عبور حیوانات اهلی
 (۲فقط عبور آهو
 (۳عبور حیوانات وحشی
 (۴پایان منطقه مسکونی

 -۷نام این تابلو چیست ؟

 (۱تقاطع با راه آهن
 (۲ورود ممنوع
 (۳توقف ممنوع
 (۴تقاطع

 -۶نام این تابلو چیست ؟

 (۱شانه خطرناک
 (۲راه لغزنده
 (۳پل متحرک
 (۴برآمدگی

 -۸کدام تابلو بیان گر ) کاهش خطوط عبور (
میباشد؟
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آزمون شماره ۵

نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۹این تابلو بیان گر چیست ؟

 (۱فقط عبور پیاده
 (۲گذرگاه پیاده
 (۳عابر پیاده
 (۴عبور عابر پیاده و همراه

 -۱۰نام این تابلو چیست ؟

 (۱نظارت با دوربین پلیس
 (۲طول محدوده خطر
 (۳طول ممنوعیت با محدودیت پارکنیگ
 (۴حاشیه نمای دو طرفه

 -۱۱بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتور
کدام است ؟
 (۱آلودگی دیداری
 (۲آلودگی شنیداری
 (۳آلودگی هوا
 (۴همه موارد

 -۱۲فاصله مناسب از جدول هنگام پارک …… ؟
 (۱نیم متر از جلو  ۱ -متر از عقب  ۴۰ -سانتی متر
از جدول
۱ (۲متر از جلو  ۱ -متر از عقب  ۴۵ -سانتی متر از
از جدول
 ۱ (۳متر از جلو  -نیم متر از عقب  ۴۵ -سانتی متر
از جدول
 ۱ (۴متر از جلو  ۱ -متر از عقب  ۴۰ -سانتی متر
متر از جدول

 -۱۳موثر ترین عضو بدن در رانندگی کدام است ؟
 (۱پاها
 (۲چشم ها
 (۳دست ها
 (۴قلب

 -۱۴به هنگام رانندگی در طول روز در شرایط مه آلود
چه کار باید انجام دهید ؟
 (۱از نور باال استفاده کنید
 (۲از نور پایین استفاده کنید
 (۳چراغ بغل را روشن کنید
 (۴چراغ راهنما را روشن کنید
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نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۱۵تابلو های هشدار دهنده یا …… بیشتر به
صورت …… با نوار حاشیه …… رنگ و زمینه
…… رنگ می باشد .
 (۱اخطاری  -مثلث  -قرمز  -سفید
 (۲اخطاری  -مربع  -قرمز  -سفید
 (۳اخباری  -دایره  -قرمز  -آبی
 (۴انتظامی  -پنج ضلعی  -قرمز  -سفید

 -۱۶در شرایط یخبندان مسافت توقف چند برابر
افزایش می یابد ؟
 ۲ (۱برابر
 ۵ (۲برابر
 ۱۰ (۳برابر
 ۱۲ (۴برابر

 -۱۷در زمان دیدن گیج روغن در چه حالت باید روغن
بررسی شود ؟
 (۱سطح روغن از عالمت روی گیج باالتر باشد
 (۲سطح روغن از عالمت روی گیج پایین تر باشد
 (۳سطح روغن بین عالمت گیج باشد
د( مورد الف و ب

 -۱۸عمر تسمه تایم بسته به نوع خودرو می تواند بین
…… باشد ؟
 (۱حدود  ۵۰تا  ۱۰۰هزار کیلومتر
 (۲حدود  ۴۰تا  ۷۰هزار کیلومتر
 (۳حدود  ۶۰تا  ۹۰هزار کیلومتر
 (۴هیچکدام

 -۱۹محل تاتیر ها هر …… تعویض نمود تا تمام
آنها به طور یکسان مورد سایش قرار گیرند ؟
 (۱هر  ۵هزار کیلومتر
 (۲هر  ۱۰هزار کیلومتر
 (۳هر  ۱۵هزار کیلومتر
 (۴هر  ۲۰هزار کیلومتر

 -۲۰وضعیت باد تایرها هرچند وقت یکبار باید کنترل
شود ؟
 (۱هر ماه یکبار
 (۲هر سه ماه یکبار
 (۳یکبار در هفته
 (۴هر روز

 -۲۱کàدام مàورد بàاعàث سàایàیدگàی نàامàتوازن یàا سàایàیدگàی
بیش از حد تایر ها می شود ؟
 (۱عدم تنظیم فرمان
 (۲عدم تنظیم چرخ ها
 (۳عدم تنظیم ترمز ها
 (۴همه موارد

 (۲۲فیلتر هوا توصیه می شود هرچند وقت یکبار
تعویض گردد ؟
 (۱هفته ای یکبار
 (۲ماهی یکبار
 (۳هربار تعویض روغن
 (۴هر  ۱۰۰هزار کیلومتر
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آزمون شماره ۵

نمونه سواالت آزمون آیین نامه اصلی با جواب

 -۲۴در باتری های آبی میزان آب باتری چه
موقع مورد بررسی قرار می گیرد ؟
 (۱هر  ۵هزار کیلومتر
 (۲هر  ۱۰هزار کیلومتر
 (۳هر  ۱۵هزار کیلومتر

 -۲۳روغن جعبه دنده یا واسکازین هرچند
کیلومتر نیاز به تعویض دارد ؟
 (۱هر  ۲۰هزار کیلومتر
 (۲هر  ۳۰هزار کیلومتر
 (۳هر  ۴۰هزار کیلومتر
 (۴هر  ۵۰هزار کیلومتر

 (۴هر  ۲۰هزار کیلومتر

 -۲۵این وسیله از ورود بخارهای بنزین به فضای
آزاد جلوگیری می کند ؟
 (۱کنیستر
 (۲کاتالیس
 (۳فیلتر بنزین
 (۴فیلتر روغن

 -۲۶سطح آب مخزن توصیه می شود هرچند
وقت یکبار کنترل شود ؟
 (۱روزی یکبار
 (۲هفته ای یکبار
 (۳یکبار در ماه
 (۴کنترل نیاز نیست

 -۲۷کنیستر هر چند وقت یکبار نیاز به تعویض دارد؟
 (۱هر یکسال یک بار
 (۲هر ماه یکبار
 (۳هر هفته یکبار
 (۴هر دو سال یکبار

 -۲۸جای تایرها هر چند کیلومتر باید تعویض شود؟
۲۰۰۰ (۱
۳۰۰۰ (۲
۴۰۰۰ (۳
۵۰۰۰ (۴

 -۲۹سیستم هدایت فرمان هر چند وقت یکبار باید
کنترل شود ؟
 (۱هر ماه یکبار
 (۲هر سه ماه یکبار
 (۳هر شش ماه یکبار
 (۴هر سال یکبار

 -۳۰کدام مورد موجب ساییدگی نامتقارن چرخ ها
می شود ؟
 (۱تنظیم نبودن ترمز ها
 (۲تنظیم نبودن فرمان
 (۳تنظیم نبودن چرخ ها
 (۴همه موارد
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