
 آزمًن آییه وامٍ راَىمایی يراوىدگی                                  1ضوارُ آسهَى   

 دقیقٍ 20زمان                       33تعداد سًال 

 تذکز: اس گذاشتن هزگونه عالمت بز روی بزگه آسمون جدا خودداری شود.

 آمًزشگاٌ راوىدگی شلیمک
 

ی فزػی تزای اًَاع حذاوثز هیشاى سزػت در خادُ ّا.2

ٍسایل ًملیِ در رٍس .......ویلَهتز درساػت ٍ در ضة........ 

 ویلَهتز در ساػت هی تاضذ.

1) 65-75                     2 )85-95                      3)75-85                            

4)65-55 
 

صحیح تز یي رٍش تزهش وزدى در خَدرٍّای فالذ تزهش .4

ABS چیست؟ 

تطذت فطاردادُ ٍسپس فطارٍاردُ راووتز پذال تزهشرا(1

 ًوَدُ

اتتذا پذال راتِ آراهی فطاردادُ ٍتتذریح فطارراافشایص (2

 داد

 تغَر پی در پی پذال تزهش را فطار دادُ ٍ رّا ًوَد(3

 ّوشهاى تا فطار دادى پذال تزهش تزهش دستی را ًیش وطیذ(4

 

ضذیذ وِ ًیاس تِ ػیٌه اگز تؼذ اس آسهایص چطن هتَخِ .6

 داریذ چِ هَلغ تایذ اس آى استفادُ وٌیذ؟

( در سهاًیىِ احساس هی 2( فمظ در هَلغ آلَدگی َّا    1

( فمظ در ًَر 4( در توام اٍلات راًٌذگی   3وٌیذ السم است    

 ون ٍضثْا

 

چزا تایذ در ٌّگام راًٌذگی تَخِ تِ خلَ ٍاعزاف داضتِ .8

 تاضین؟

 ز دچار اضتثاُ ًطَیندر اًتخاب هسی(1

 گاى تاضینذهتَخِ حزوات سایز راًٌ(2

خغزات احتوالی را پیص تیٌی وزدُ ٍسهاى تیطتزی تزای (3

 ٍاوٌص داضتِ تاضین

 لادر تاضین ػالئن را تثیٌین(4
 

در پطت تماعغ خادُ ٍ راُ آّي راًٌذُ چِ ٌّگام هداس تِ .1

 ػثَر است؟

ًیىِ چزاؽ هحل ( سها2( ٌّگاهی وِ لغار ػثَر هی  وٌذ   1

( 4( هَارد یه ٍدٍ صحیح است  3ّوچٌاى رٍضي تواًذ  

 ٌّگاهی وِ چزاؽ هحل تماعغ خاهَش ضَد

 

در چِ فاصلِ ای اس ٍرٍدی یا خزٍخی هزاوش آتص ًطاًی .3

 پلیس ٍتیوارستاًْا تَلف ٍسایل ًملیِ هوٌَع است؟

 هتزی  5( 1

 هتزی   15( 2   

 هتزی  30 (3  

 ( هحذٍدیت ًذارد4 

 

وذاهیه اس هَارد سیزػلت اصلی تصادف تا اتَهثیل خلَیی .5

 است؟

ػذم تَخِ وافی تِ راُ ًٍشدیه ضذى تیص اس حذ تِ (1

 اتَهثیل خلَیی

 سزػت غیز هداس(2

 ػثَر ػاتز پیادُ در هٌاعك ضْزی ٍضلَؽ(3

 ٍخَد تزافیه سٌگیي در راّْا(4

 

اگز اتَهثیل ضوا در هحل گذرگاُ لغار خاهَش ضَد .7

وٌیذ ٍ ّوشهاى ًیش تَق ّطذار لغار تِ  رٍضياًیذ آى را ًٍتَ

 صذا در آیذ چِ واری تایذ اًدام دّیذ؟

 اس اتَهثیل خارج ضذُ ٍاس تماعغ دٍر هی ضَیذ(1

تز رٍی خظ آّي خْت ّطذار تِ سَسى تاى ضزٍع تِ (2

 دٍیذى هی وٌیذ

 سؼی هی وٌیذ هَتَر اتَهثیل را رٍضي هی وٌیذ(3

دُ ٍاس هحل تماعغ دٍر وٌیذاتَهثیل را حزوت دا(4
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درهحل تَلف وٌار خیاتاى حك تمذم ػثَر تا ٍسیلِ ًملیِ .13

 ای است وِ.........

اتَهثیلی ضوي (2اتَهثیلی وِ هستمین حزوت هی وٌذ(1

 حزوت تا دًذُ ػمة هطغَل پارن وزدى است

 ّیچىذام(4 ّزدٍ هَرد(3

 

 

 

 

 ام هَرد هی تاضذ؟.هتذاٍل تزیي ًَع پارن در ضْزّا وذ12

 ( ّیچىذام4( پارن پل    3( پارن تغل    2( پارن دٍتل    1

 

 

 

 حذالل اس چِ فاصلِ در تشرگزاُ تایذ راٌّوا سد؟.14

1 )50   2 )70   3) 100    4 )150  

.در چِ هَالؼی ًوی تَاًیذ اس چزاؽ ّطذار دٌّذُ خغز 16

 استفادُ وٌیذ؟

 (سهاًی وِ خَدرٍ تىسل ضذ1ُ

 ی وِ تصَرت دٍتلِ پارن ضذُ(سها2ً

 (ّیچىذام4هَارد یه ٍدٍ صحیح هی تاضذ        (3

اگز تِ ٌّگام راًٌذگی در آساد راُ تایز خَدرٍ پٌچز ضَد .9

 چِ تایذ وزد؟

 وزد َلفتایذ در ّواى هحل ت(1

 زاری تَلف وزدتایذ در خظ اضغ(2

 هیتَاى تیي خغَط ػثَری آساد راُ تَلف وزد(3

 صحیح هی تاضذهَارد یه ٍسِ (4

وذام هَرد اس اًَاع آلَدگی سْن سیادی اس آلَدگی ضْزی .11

 را تطىیل هی دّذ؟

  ( آلَدگی َّا ًاضی اس ٍسایل هَتَری2( آلَدگی صَتی   1

 (هَارد یه ٍ دٍ صحیح هی تاضذ4( آلَدگی هحیظ سیستی  3

ٌّگام پارن وزدى در سزاسیزی وِ دارای خذٍل هی .13

 تاضذ فزهاى را تایذ تِ وذام سوت چزخاًذ؟

 ( ّیچىذام4( راست  3( چپ  2هستمین  

 

 

 

 

 

 

تِ ٌّگام گزدش تِ راست وذاهیه اس هَارد سیز راتایذ .15

 رػایت وزد؟

 تزیه 100لِتا چزاؽ راٌّوای سوت راست اس فاص ػالهت دادى.1

 یاى تزافیه ٍػاتزیيتَخِ تِ خز.2

تَخِ تِ دٍچزخِ سَارّا ٍهَتَرسَارّا هیاى خَدرٍ .3

 ٍخذٍل

 توام هَارد.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.هتذاٍل تزیي ًَع پارن در ضْزّا وذام هَرد هی 12

 تاضذ؟

( 4( پارن پل    3( پارن تغل    2( پارن دٍتل    1

 ّیچىذام

 

 

 

 

 .حذالل اس چِ فاصلِ در تشرگزاُ تایذ راٌّوا سد؟14

1 )50   2 )70   3) 100    4 )150  

 

 

.در چِ هَالؼی ًوی تَاًیذ اس چزاؽ ّطذار دٌّذُ خغز 16

 وٌیذ؟ استفادُ

 (سهاًی وِ خَدرٍ تىسل ضذ1ُ

 (سهاًی وِ تصَرت دٍتلِ پارن ضذ2ُ

 (ّیچىذام4هَارد یه ٍدٍ صحیح هی تاضذ        (3
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ٌّگام ٍرٍد تِ هیادیي حك تمذم تا ٍسیلِ ًملیِ ای است .18

 وِ ....

( در سوت راست ٍسیلِ 2درحال ٍرٍد تِ هیذاى است (1

( در 4ت است ( درٍى هیذاى در حال حزو3ًملیِ لزار دارد 

 حال ػثَر هستمین است

 

در هَالغ عَفاًی ٍ ٍسش تاد ضذیذ وذاهیه اس هَارد سیز .23

 تایذ تیص اس حذ هزالة تاضیذ؟

( تِ 2تِ ٌّگام ػثَر اس وٌار دٍچزخِ ٍ هَتَر سَاراى (1

( تِ ٌّگام سثمت گزفتي اس 3ٌّگام استفادُ اس تزهشّا 

 ّا ٍسزتاالیی ّا(تِ ٌّگام ػثَر اس پیچ 4خَدرٍ ّای عَیل 
 

سثمت گزفتي در سز پیچ ّای تٌذ ٍسزتاالیی ّا تِ چِ .22

 ػلت هوٌَع هی تاضذ؟

( ون تَدى هیذاى دیذ 2ًاهحذٍدتَدى هیذاى دیذ راًٌذُ (1

 ( ػذم وطص خَدر4ٍ( اختالل در تزافیه 3راًٌذُ 

تِ ٌّگام سثمت گزفتي اس وذام یه اس هَارد سیز تایذ .17

 ٍسیلِ ًملیِ درًظز گزفت؟فضای تیطتزی را تزای 

( هَارد یه 4( تزاوتَر   3( دٍچزخِ  2( هَتَرسیىلت   1

 ٍدٍ

 

 

غالثا هیخْای سرد رًگ)چطن گزتِ( در چِ هحلْایی .19

 ًصة هی ضَد؟

(در تاًذ واّص 2در هسیزّای ٍرٍدی ٍخزٍخی آسادراّْا (1

(درهسیزرفت ٍتزگطت 4( درتاًذ افشایص سزػت 3سزػت  

 ت چپ هسیزخادُ ّا ٍ در سو

 

حزوت تا دًذُ خالظ در سزپاییٌی چِ خغزاتی را در پی .21

 خَاّذ داضت؟

        هَخة سزػت گزفتي خَدرٍ ضذُ ٍدًذُ سخت خا(1

 ( تزهش گزفتي ٍ ّذایت خَدرٍ هطىل هی ضَد2هی رٍد  

 (هَارد یه ٍد4ٍ( سیستن والج آسیة هی تیٌذ   3

 

 

 هفَْم ایي ضىل چیست؟.23

 ا هوٌَعتَلف هغلم (1

 تَلف هوٌَع (2

 ایستادى هوٌَع (3

 تَلف در رٍسّای سٍج ّفتِ هوٌَع (4

 . هفَْم ایي ضىل چیست؟24

 خزیاى ّوگزا(1

 تماعغ فزػی تا اصلی در لَس (2

 پایاى خذا وٌٌذُ  (3

 ّذایت هسیز تا خذاوٌٌذُ(4

 . هفَْم ایي ضىل چیست؟25

 سثمت هوٌَع(1

 تَق سدى هوٌَع (2

 زفِخیاتاى یه ع (3

 حك تمذم تا ٍسیلِ ًملیِ هماتل است (4

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


 . هفَْم ایي ضىل چیست؟26

 پیچْای پی درپی(1

 پیچ تِ راست (2

 هَارد یه ٍدٍ صحیح است (3

 ّیچىذام (4

 

 

 

 

 

 

 

 . وذام تاتلَ سیز توؼٌی ػثَر اعفال است؟27

 

 

 

 
 

 

 

 

 . هؼٌی خظ هماتل چیست؟28

 ( خظ ػاتز پیاد4ُ( خظ هوتذ ایست   3ًدی   ( خظ ضغز2( خظ تَلف دٍتلِ هٌمغغ   1
 

 

 

 . وذاهیه اس اضىال سیز توؼٌای ))راًٌذگاى ٍسایظ ًملیِ درحال ػثَر اس پطت ٍی تَلف ًوایٌذ ((هی تاضذ؟29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درضىل تاال حك تمذم تا وذام هی تاضذ؟. 33

 
 

1)1-2-3      2 )3-1-2           3 )3-2-1      4 ) 2-1-3 
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