
 آزمًن آییه وامه راهىمایی يراوىدگی                   2ضوارُ آسهَى   

 دقیقه 20زمان                       33تعداد سًال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باهطاّذُ چزاؽ چطوه سى سرد در تماطغ چِ ػولی را .1

 اًجام هی دّین؟

 ( ایست واهل وزدُ ٍبا رػایت حك تمذم حزوت هی وٌین1

 ( اس سزػت خَد واستِ ٍبا احتیاط ػبَر هیىٌین2

 ( بِ حزوت خَد اداهِ هی دّین3

 ّیچىذام( 4

 

. هؼایٌِ ٍ آسهایص فٌی ٍسایل ًملیِ ضاهل چِ هَاردی هی 2

 ضَد؟

 صالت( تطخیص ا1

 ( سالهت سیست هحیطی2

 ( سالهت فٌی، تجْیشات ٍایوٌی3

 ( ّوِ هَارد4

. در ٌّگام راًٌذگی ٍبزخَرد با هَارد اضطزاری اًجام وذام 3

 هَارد ضزٍری هی باضذ؟

 ( ًگْذاضتي ّزدٍدست بز رٍی فزهاى1

 ( ًحَُ گزدش صحیح ٍایوي2

 ( هَارد یه ٍدٍ صحیح است3

 ( تزهش گزفتي ًاگْاًی4

 حزوت چگًَِ بایذػول ًوَد؟ . بزای تغییزهسیزٍتؼَیض خط4

 تفادُ اس چزاؽ راٌّوا تغییز هسیز هی دّین( فمط با اس1

(بادادى ػالهت ٍسایل ًملیِ دیگزرااسلصذخَدآگاُ ًوَدُ ٍبا 2

 رػایت حك تمذم ػبَر ٍاحتیاط واهل تغییز هسیز هی دّین

 ( با استفادُ اس آیٌِ تغییز هسیز هی دّین3

 (تغییز هسیز هوٌَع هی باضذ4

. چزا در جادُ پزتزافیه بایذ اس خَدرٍ جلَیی فاصلِ 7

 بیطتزی گزفت؟

 ( بزای جلَگیزی اس خستگی چطوْا1

 فیه هی گزدد(چَى ایٌىار باػث رٍاى ضذى جزیاى تزا2

 (بزای واّص خطز حادثِ ٍ تصادف سًجیزُ ای 3

 ( ّیچىذام4

 ًبایذ ....؟هَلؼی وِ اتَهبیل خَد را پارن هی وٌیذ . 5

 ( چزخْا را بسوت جذٍل لزار دّیذ1

 ( در دًذُ بگذاریذ2

 (تزهش دستی را بىطیذ3

 دُ وٌٌذگاى اس راُ ضَیذ( هاًغ سایز استفا4

. بِ ٌّگام حزوت پطت یه خَدرٍ بز رٍی جادُ خیس 6

 اصلِ سهاًی با آى چمذر بایذ باضذ؟ف

 ( یه ثاًی1ِ

 ( دٍ ثاًی2ِ

 ثاًیِ  8( 3

 ثاًیِ 4( 4

.لاًَى اٍلیِ در راًٌذگی حزوت اس هٌتْی الیِ سوت..... است 8

 هگز بزای .....؟

 سبمت –( راست 1

 سبمت -( چپ 2

 تَلف -( راست 3

 تَلف -( چپ 4
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. در یه هٌطمِ ضْزی ٍهسىًَی در حال حزوت ّستیذ 9

 ٍبِ یه سزػت گیز ًشدیه هی ضَیذ ضوا بایذ....؟

 ( اس لسوت چپ راُ ػبَر وٌیذ1

 سزػت را واّص دّیذ  ( سزیؼا2

 ( بز سزػت خَد بیافشاییذ3

 ( با ّواى سزػت لبلی بِ حزوت خَد اداهِ دّیذ4

 وذاهیه اس وارّای سیز را ًبایذ در پوپ بٌشیي اًجام داد؟. 13

 ( استؼوال دخاًیات1

 ( صحبت وزدى2

 ( خَردى3

 ( آضاهیذى4

 . بِ ٌّگام ػبَر احطام اس جادُ وذام هَرد را بایذ اًجام11

 بذّیذ؟

 (آرام ٍبی صذا ػبَر وٌیذ1

 ( بَق ًشًیذ ٍ ػبَر وٌیذ2

 ( بِ آراهی بِ حزوت خَد اداهِ دّیذ3

 ( ّیچىذام4

دف هیزسذ وذام هَرد راًبایذ ا.اٍلیي فزدی وِ بِ هحل تص12

 اًجام دّذ؟

 َهبیل حادثِ دیذُ را خاهَش وٌذت( هَتَر ا1

 (بِ سایزیي وِ در حال ػبَرًذ ّطذار دّذ2

 د سخوی را اس داخل اتَهبیل بیزٍى بىطذ(افزا3

 (بِ هصذٍهیي حادثِ خَراوی ًٍَضیذًی دّذ4

 .وذام گشیٌِ در هَرد یذن وطی ًادرست است؟14

( ٍسیلِ تزابزی آسیب دیذُ بایذ دارای سیستن فزهاى ٍتزهش 1

 سالن باضذ

 (ػول یذن وطی در ساػت هجاس اًجام ضَد2

هسافز است ًوی تَاًذ ( ٍسایل تزابزی  هسافزبزی وِ دارای 3

 ٍسیلِ ای را یذن بىطذ

 یذن بىطذ را ٍسیلِ دیگز ّوشهاى دٍ ّزٍسیلِ تزابزی هیتَاًذ(4

.در سِ راّْا حك تمذم ػبَر با ٍسیلِ ًملیِ ای است 13

 وِ...؟

 ( بصَرت هستمین ٍدر سوت ٍهسیزهجاس حزوت هیىٌذ1

 ( درطزف راست ٍسیلِ ًملیِ دیگز لزار دارد2

 گزدش هی وٌذ( بسوت راست 3

 (هَارد دٍ ٍ سِ صحیح هی باضذ4

. در چِ فاصلِ ای لبل ٍبؼذ اس پیچْا ٍ تماطغ راُ آّي 16

 سبمت گزفتي هوٌَع است؟

 هتزی 50( 1

 هتزی100 (2

 هتزی150 (3

 هتزی 75(4

.اصلی تزیي ػلت هٌحزف ضذى خَدرٍبِ یه طزف در 15

 سهاى تزهشگزفتي چیست؟

 ( پاییي بَدى سطح رٍغي تزهش1

 ( باالبَدى تزهش دستی2

 ( تٌظین ًبَدى دلیك تزهشّا3

 ( ساییذگی بیص اس حذ تایزّای خَدر4ٍ

. آیا ًطاًذى وَدواى در صٌذلی ردیف اٍل خَدرٍ 17

 هٌاسب است؟

 ( بلِ با ایٌىار لذت بیطتزی اس دیذى هٌاظز اطزاف هی بزد1

 ( در صَرت رػایت احتیاط اضىالی ًذارد2

 ِ ٍهجزٍح ضذى هی ضَد( خیز ایٌىار باػث حادث3

 ( اگز بْوزاُ یه فزد هسي تز بطیٌذ اضىالی ًذارد4

. وذام هَرد باػث بْن خَردى توزوش ضوا درحال راًٌذگی 18

 هی ضَد؟

 ( ًگاُ وزدى بِ ًمطِ ّا1

 ( گَش وزدى هَسیمی با صذای بلٌذ2

 ( استفادُ اس تلفي ّوزا3ُ

 ( توام هَارد4
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. درجادُ پزتزافیىی، اتَهبیلْا ٍٍسایل ًملیِ دیگز پطت سزّن بطَر فطزدُ در حزوت ّستٌذ چگًَِ هی تَاًین اس بزٍس 21

 حادثِ جلَگیزی وٌیذ؟

 ( پای خَدرا رٍی تزهش لزار هی دّیذ1

 لَیی افشایص هی دّذ( فاصلِ خَد را با اتَهبیل ج2

 ( چزاغْای خطز را رٍضي هی وٌیذ3

 ( در ضاًِ خاوی تَلف هی وٌیذ4

 

 ًام تابلَ همابل چیست؟ .22

 ( ٍرٍد هوٌَع1

 ( تَلف هوٌَع2

 ( هحذٍدیت سزػت3

 ( هٌطمِ تَلف هوٌَع4
 

 ًام تابلَ همابل چیست؟ . .23

 ( جْت ّطذار1

 اّی)اطالع(گ( جْت آ2

 ( جْت حىن)باسدارًذُ(3

 ( جْت ًوایص هسیز4
 

 ًام تابلَ همابل چیست؟ . .24

 خیاباى یىطزفِ (1

 فمط ػبَر هستمین هجاس (2

 راُ یىطزفِ (3

 واّص خطَط ػبَر (4

 

 ًام تابلَ همابل چیست؟ . .25

 پایاى سبمت هوٌَع (1

 سبمت هوٌَع (2

 پایاى توام هحذٍدیتْا (3

 ّیچىذام (4

 

ع سَاری ٍ ٍاًت بارّا . حذاوثز هیشاى سزػت هجاس اًَا19

 در آسادراُ ّای بزٍى ضْزی ....... هی باضذ؟

 ویلَهتز بزساػت 110( 1

 ویلَهتز بزساػت 100(2

 ویلَهتزبزساػت 115(3

 ویلَهتز بزساػت 120(4

م راًٌذگی در آسادراُ ّا تایز خَدرٍ پٌچز ا. اگز بٌْگ23

 ضَد چِ بایذ وزد؟

 ( بایذ درّواى هحل تَلف وزد1

 خط تَلف اضطزاری تَلف وزد ( بایذ در2

 ( هیتَاى در بیي خطَط ػبَری آسادراُ تَلف وزد3

 ( هَارد یه ٍ سِ صحیح هی باضذ4
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 ًام تابلَ همابل چیست؟ .26

 تزیلی هوٌَعػبَر ٍسیلِ ًملیِ با  (1

 ػبَر ٍسیلِ ًملیِ با هحوَلِ خطزًان هوٌَع (2

 واالی خطزًانهسیز واهیَى حاهل  (3

 ػبَر واهیَى هوٌَع (4

 

 وذام تابلَ بوؼٌی )) ٍرٍد اس دٍ طزف هوٌَع(( است؟.27
 

 

 

 

 

 

 

 

 خط تَلف دٍبلِ هٌمطغ وذام است؟ .28
 

 

 

 

 

 

 

 ى را بِ راًٌذُ ًطاى هی دّذ؟سیز لصذ هتَلف وزد وذاهیه اس اضىال .29
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ضىل سیز حك تمذم با وذام است؟ .33
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