
 آزمًن آییه وامه راهىمایی يراوىدگی                   3ضوبرُ آسهَى   

 دقیقه 20زمان                       33تعداد سًال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ٌّگبم راًٌذگی در ضزایط یخجٌذاى اس اًجبم دادى وذام 1

 ؟ػول ثبیذ اجتٌبة ًوَد

 استفبدُ هذام اس تزهش دستی( 1

 سزیؼب ٍپطت سزّن تزهش گزفتي( 2

 ام اس دًذُ یه( استفبدُ هذ3

 ( اس توبم هَارد4

 

حك تمذم ػجَر در تمبطغ ّب ٍهیذاًْب چگًَِ هطخص . 2

 هیطَد؟

 ( ثب استفبدُ ػالئن ٍ فزهبًْبی پلیس1

 ( فمط ثب فزهبى پلیس2

 ( هطبثك ثب ًظز راًٌذگبى3

 ( فمط ثب استفبدُ اس ػالئن4

حذاوثز سزػت در خیبثبًْبی ضزیبًی اصلی.......ٍدر . 3

 ؟َهتزثزسبػت استخیبثبًْبی ضزیبًی فزػی........ویل

1)80-100 

 2 )100-80 

3 )60-50 

4 )50-60 

 تبثلَ تمذم ػجَر هؼوَال در چِ جبّبیی ًصت هی ضَد؟. 4

 پلْبی ثبریه( 1

 جبدُهحل اًجبم تؼویزات (2

 تمبطؼْب( 3

 ّوِ هَارد(4

ٍسیلِ ًملیِ اًتظبهی ٍاهذادی در حبل هبهَریت هجبس ثِ . 7

 اًجبم چِ هَاردی هی ثبضٌذ؟

 ٍسجمت اس راست ٍسیلِ ًملیِ دیگزتجبٍساسسزػت هجبس ( 1

 ٍرٍد هوٌَع(2

  حزوت ثز خالف جْت ػجَر در هیذاى (3 

 حزوت در هسیزهخبلف آسادراُ( 4

 ؟درصَرت استطوبم ثَی ثٌشیي درحیي راًٌذگی چِ ثبیذوزد.5

 ػذم ًگزاًی( 1

 وبستي اس سزػت( 2

 رّبوزدى خَدرٍ(3

 تَلف وزدى ٍثزرسی هسئلِ( 4

گزدش ثِ راست وذاهیه اسهَارد سیزثبیذرػبیت . ثِ ٌّگبم 6

 ؟گزدد 

 هتزی133(ػالهت دادى ثب چزاؽ راٌّوبی راست اسفبصل1ِ

 تَجِ ثِ جزیبى تزافیه ٍػبثزیي( 2

 جِ ثِ دٍچزخِ سَارّب ٍهَتَرسَارّبتَ( 3

 ّوِ هَارد ( 4

راًٌذُ وبهیًَی ثِ تمبطغ رسیذُ ٍثِ سوت راست راٌّوب  .8

هی سًذ اهب اثتذاثِ سوت چپ هتوبیل هی ضَد چِ تَجیْی 

 ثزای ایٌىبر ٍجَددارد؟

 راًٌذُ اضتجبُ راٌّوب سدُ است( 1

 ثزای ایٌىِ چزخْبی ػمت ثِ جذٍل سوت راست ثزخَرد ًىٌذ(2

 راًٌذُ وٌتزل خَدراثزوبهیَى اس دست دادُ است( 3

 راًٌذُ اس گزدش ثِ راست پطیوبى ضذُ است( 4
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 وذام گشیٌِ صحیح است؟. 9

 هِ هبًٌذ راًٌذگی ثبچطن ثستِ است در راًٌذگی(1

 راًٌذگی در هِ هبًٌذ راًٌذگی ثب دیذ ػبدی است( 2 

 راًٌذگی در هِ هبًٌذ راًٌذگی در ضت است(3

 راًٌذگی در هِ هبًٌذ راًٌذگی در َّای ثبراًی است( 4 

 ػجَر اس رٍی وذام خطَط سیز هوٌَع ًوی ثبضذ؟. 13

 خط سیگشان( 1

 خط همطغ( 2

 خط طَلی هوتذ( 3

 هَارد یه ٍسِ صحیح هی ثبضذ( 4

رٍش یه طَل اتَهجیل در تؼییي فبصلِ ثب خَدرٍ . 11

 خطه چگًَِ است؟لَیی در راّْبی ج

 ویلَهتزسزػت در سبػت15یه طَل خَدرٍ ثِ اسای ّز(1

 ویلَهتزسزػت در سبػت15دٍ طَل خَدرٍ ثِ اسای ّز( 2

 ویلَهتزسزػت در سبػت30یه طَل خَدرٍ ثِ اسای ّز( 3

 ویلَهتزسزػت در سبػت30دٍ طَل خَدرٍ ثِ اسای ّز( 4

اهب داخل تمبطغ  اگز ثزسز چْبرراّی چزاؽ سجش ثبضذ.12

 ثذلیل تزافیه ثستِ ثبضذ؟

 چَى چزاؽ سجش است هیتَاى ػجَروزد(1

 وزد تب راُ ثبس ضَد ًٍجبیذتمبطغ راهسذٍدوزد صجزثبیذ (2

 هیتَاى ثب ثَق سدى خَدرٍّبی جلَیی راٍادارثِ حزوت ًوَد(3

 هیتَاى ثبچزاؽ خَدرٍّبی جلَیی راٍادارثِ حزوت وزد(4 

سیزتَلف اتَهجیل ایجبدخطزوزدُ دروذاهیه اس هحلْبی .14

 ؟ٍهبًغ ػجَرسبیزیي خَاّذضذ

 همبثل درة ٍرٍدی سبختوبًْب( 1

 حزین ایستگبُ اتَثَس(2

 حزین تمبطؼْبٍگذرگبُ ػبثزپیبدُ( 3

 توبم هَارد(4

درچْبرراّی ثبهیذاى دیذون درحبل حزوت ّستیذ چِ  .13

 ؟وبری ثبیذ اًجبم دّیذ

رػبیت احتیبط ثِ  بث زفیي راًگبُ هیىٌیذطدرحبلیىِ (1

 آّستگی حزوت وٌیذ

 درحبلیىِ طزف راست راًگبُ هیىٌیذوبهالآّستِ حزوت وٌیذ(2

 ثبسزػت ون حزوت وٌیذتبهَجت تصبدف ًگزدد (3

ضوي تَجِ ثِ طزفیي ثبّویي سزػت ثِ حزوت خَداداهِ (4

 دّیذسیزاحك تمذم ثبضوبست

راًٌذگی درثخص ٍسط راّْبیی وِ ثَسیلِ خط وطی یب . 16

 ؟دیگز ثِ سِ ثخص تمسین ضذُ هوٌَع است هگزثزای... ئنػال

 سجمت گزفتي یب گزدش ثِ چپ ثبرػبیت ػالئن ٍهمزرات( 1

 استزاحت وزدى ثب رػبیت احتیبط(2

 سزػتْبی ثبال(3

 سزػتْبی پبییي(4

 ؟هفَْم چزاؽ راٌّوبیی سجش چیست.15

 ایست وبهل ٍسپس ػجَر(1

ًوَدى تَسط ػجَر یب گزدش آساداست هگزآًىِ گزدش ( 2

 ػالئن دیگز هوٌَع ضذُ ثبضذ

رػبیت حك تمذم ٍسبیلی وِ هستمین حزوت هی وٌٌذ (3

 صحیح هی ثبضذ 3ٍ 2(هَارد4ٍیبػبثزیي پیبدُ الشاهی است

ٌّگبم پبرن وزدى درسزاسیزی وِ دارای جذٍل هی . 17

 ؟ثبضذ فزهبى را ثبیذ ثِ وذام سوت چزخبًذ

 راست( 1

 چپ( 2

 هستمین( 3

 ردفزلی ًذا( 4

خَدرٍ اسوذام ػمت درٌّگبم حزوت ٍلغشش ّوشهبى . 18

 ؟هَاردثبیذاجتٌبة ًوَد

 گبس دادى(1

 استفبدُ اس تزهش ٍوالج( 2

 هَاردیه ٍدٍ( 3

 ػالهت دادى ثِ سبیزیي( 4
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 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟21

 

 ٍرٍد ثِ راُ اصلی اس چپ ( 1

 ٍرٍد ثِ راُ اصلی اس راست( 2

 تمبطغ فزػی ثِ اصلی( 3

 تمبطغ( 4

 

 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟ .22

  پبیبى خیبثبى دٍ طزفِ (1

 ٍسبیل ًملیِ همبثل حك تمذم دارًذ( 2

 ُ اتَثَس ضزٍع هی ضَدهسیز ٍیژ( 3

 ضوبًسجت ثِ ٍسیلِ ًملیِ ای وِ ثِ طزف ضوب هی آیذحك تمذم داریذ( 4
 

 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟ . .23

 ػجَر ٍسبیل ًملیِ هَتَری هوٌَع( 1

 سجمت هوٌَع( 2

 راُ آساد است( 3

 فمط هَتَر سیىلت ٍاتَهجیل سَاری هی تَاًٌذ ٍاردضَد( 4
 

 یست؟ًبم تبثلَ همبثل چ . .24

  ضزٍع جذاوٌٌذُ (1

 جزیبى ّوگزا (2

 پبیبى جذاوٌٌذُ (3

 ّذایت هسیزثبجذاوٌٌذُ (4

 

 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟ . .25

 هتز 333حبضیِ ًوبی راست (1

 هتز333حبضیِ ًوبی چپ (2

 هتز333خزٍجی اس آسادراُ (3

 حبضیِ ٍجْت ًوب )گزٍّی( (4

 

 ؟وذاهیه اس هَارد سیز ثزفزهبى پلیس همذم است. 19

 ػالئن(1

 تبثلَّب(2

 خط وطی ّب(3 

 ّیچىذام(4

ی در ضزایط یخجٌذاى ٍجبدُ خیس درٌّگبم راًٌذگ. 23

 ٌّگبم ًشدیه ضذى ثِ پیچ چِ هَاردی راثبیذرػبیت وزد؟

 لجل اس رسیذى ثِ پیچ اس سزػت خَد ثىبّیذ( 1

 تبحذاهىبى ثب دًذُ سٌگیي حزوت وٌیذ( 2

 حزوت سزیغ فزهبى ٍاًحزاف ثِ طزفیي خَدداری وٌیذاس( 3

 توبهی هَارد( 4
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 ًبم تبثلَ همبثل چیست؟ .26

 زخِفمط ػجَر دٍچ (1

 ػجَر دٍچزخِ سَار (2

 ػجَر دٍچزخِ هوٌَع (3

 هحل ػجَر دٍچزخِ (4

 

 ؟وذاهیه اس ػالئن رٍثزٍ ضوب را اس اًجبم ػولی ثبس هی دارد.27
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟وذام یه اس خطَط سیز ًطبًگز پبرن هَرة است .28
 

 

 

 

 

 

 

 ؟ثبضذهی  بطغ پطت خط ایست تَلف ًوبیٌذ((ثوؼٌی)) راًٌذگبى ثبیذ در چْبر طزف تمسیز وذاهیه اس اضىبل .29
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ضىل سیز حك تمذم ثب وذام است؟ .33

 
 

 

 

 

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