
 آزمًن آییه وامه راهىمایی يراوىدگی                  7ضوارُ آسهَى   

 دقیقه 20زمان                       33تعداد سًال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟گَاّیٌاهِ راتٌاتِ درخَاست چِ کسی تایذارائِ ًوَد. 1

 پلیس تزافیک( 1

 پس اسٍقَع حادثِ تِ فزددیگزتصادف( 2

 تاسرس اتَهثیل( 3

 هاهَرتزافیک( 4

 

درخادُ اتَهثیل ضوادچارًقص گزدیذتزای ّطذاردیگزاى .2

 ؟تیاط رادرچِ فاصلِ ای اساتَهثیل خَدقزارهی دّیذتاتلَی اح

 هتزی5(1

 هتزی25( 2

 هتزی73( 3

 هتزی133( 4

 ؟ذ تاضذ کِ:ًحَُ تارگیزی تزیلزّا تٌحَی تای. 3

 تارّاتصَرت هتَاسى تَسیغ ٍ خَب تستِ ضَد (1

 تارػوذتادر ًشدیکی چزخْاتارگیزی ضَد( 2 

 تارػوذتا در تخص ػقة قزارگیزد( 3

 تاردرتخص خلَی تزیلز قزار گیزد( 4

آیا اخاسُ دادى تِ کَدکاى تزای ًطستي در پطت . 4

 ؟صٌذلیْای ػقة اتَهثیلْای استیطي صحیح است

 تتَاًیذ آًْا را تثیٌیذ تلِ اگز( 1

 سال تاضٌذ11تلِ اگز سیز (2

 خیز درّیچ ضزایطی( 3 

 خیز هگز صٌذلیْای دیگز پز تاضذ (4

درراُ دچار حادثِ ضذُ ایذتاتلَی احتیاط را در چِ فاصلِ . 7

 ؟ای قزارهی دّیذ

 هتزی13( 1

 هتزی23(2

 هتزی53 (3 

 هتزی73( 4

ثقت سَّاطَفاًیست ٍضوا پطت سزهَتَری قزارداریذ ٍقصذ.5

 ؟داریذ چکار هیکٌیذ

 ثقت هی گیزیذتالفاصلِ س( 1

 کاهال فاصلِ هیگیزیذ( 2

 یذتِ هَاسات هَتَرسَار حزکت هی کٌ(3

 تِ هَتَرسَار ًشدیک هی ضَیذ( 4

 ؟درحال راًٌذگی السیتک اتَهثیل هی تزکذ چکار هیکٌیذ. 6

 خْت تَقف اتَهثیل اس دًذُ هؼکَس استفادُ هی کٌیذ(1

 دست ػالهت تَقف دّیذٍاسدًذُ هؼکَس استفادُ کٌیذتا  (2 

تِ آراهی کٌارکطیذُ ٍدرحاضیِ تَقف ًوَدُ فزهاى راتزای ( 3 

 کٌتزل ٍسیلِ ًقلیِ تطذت ٍهحکن هیگیزیذ

 تاضذت ّزچِ تواهتز تزهش کٌیذ( 4

 ؟چِ هَقغ اسچزاؽ ّطذاردٌّذُ خطزاستفادُ هی کٌیذ.8

  سهاًیکِ درتاریکی تذٍى چزاؽ تشرگ حزکت هی کٌیذ(1

 سهاًیکِ تزای خزیذ تزرٍی خطَط سرد دٍتل تَقف کزدُ ایذ (2

سهاًیکِ تصَرت هَقت ٍیااضطزاری تَقف کزدُ ٍتزافیک را (3

 هتَقف ًوَدُ ایذ

سهاًیکِ تِ آراهی راًٌذگی هی کٌیذ ٍتِ دًثال آدرسی ( 4

 هیگزدیذ
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ًٌذگاى دیگزآسیة هَتَرسَاراى ًسثت تِ را. 9

 ؟ پذیزتزًذتزای ایٌکِ

 تاسزػت تیطتزی پیچ ّا را طی هی کٌذ(1

 تغییزات سطح راُ تزرٍی آًْاتاثیزات تیطتزی دارد (2 

 ًسثت تِ اتَهثیل ضتاب تیطتزی هی گیزد (3

 سزػت آًْا اس اتَهثیلْا سزیؼتزاست(4 

 ؟.هفَْم رًگ سثش در ػالئن راًٌذگی چیست13

 یستهٌغ کٌٌذُ یا ا (1

 ّطذارّای ػوَهی( 2

 راٌّوا تزای هٌاطق تفزیحی( 3

 (حزکات هداس4

 ؟هفَْم ضکل پٌح ضلؼی در ػالئن چیست.11

 ػالئن ّطذار تزای هذرسِ ٍدتیزستاى (1

 ػالئن تزای تاتلَّای دستَری( 2

 ػالئن دستَری تاسدارًذُ( 3

 تزای تاتلَّای ایست( 4

 ؟کٌیذ درکذام هَقؼیت سیزتایذ اتَهثیل راهتَقف.12

 درحزین تقاطغ(1

 در گذرگاُ(2

 درتقاطؼْایی کِ دارای خط دٍتل هٌقطغ تاضذ(3

تاضذ یا  ضذُسهاًی کِ تصادف هٌدز تِ خزح ٍ یا فَت (4 

 پطت چزاؽ قزهش یا سهاًیکِ پلیس فزهاى دادُ تاضذ

 ؟هیذاى قصذاداهِ هسیزهستقین داریذچکارهیکٌیذٍرٍدتِ تؼذاس.14

 ذتْیچ ٍخِ ػالهت ًوی دّی(1

 ذتشًیراست  سهاًیکِ تِ هیذاى ًشدیک هیطَیذراٌّوای(2

تاتَخِ تِ چزاؽ راٌّوا ٍحق تقذم حزکت کزدُ ٍاسهیذاى (3

 خارج ضَیذ

 سهاًیکِ تِ هیذاى ًشدیک هیطَیذ راٌّوای چپ تشًیذ(4

تزای کذام هَردسیزچزاغْای ّطذاردٌّذُ تایذرٍضي  .13

 ؟تاضذ

 یذسهاًیکِ السم است درپیادُ رٍ پارک کٌ(1

 سهاًیکِ تصَرت دٍتل پارک کٌیذ( 2

 سهاًیکِ ًیاس تِ خلة تَخِ سایز راًٌذگاى داریذ(3

شرگزاُ سزػت خَدراتزای خطزی کِ در سهاًیکِ در ت( 4 

 خلَی ضواقزاردارد کن هی کٌیذ

 

 ؟قاًَى اٍلیِ ٍ پایِ درهَرد راًٌذگی در آسادراّْا چیست. 16

سثقت داضتِ  ّویطِ اس سوت راست تزاًیذ هگزآًکِ قصذ(1

 تاضیذ

 اس تاًذی استفادُ کٌیذ کِ کوتزیي تزافیک رادارد(2

 اسسوتی سثقت تگیزیذ کِ خلَت تاضذ(3

 کیلَهتز درساػت راًٌذگی ًکٌیذ 93تاسزػت تیص اس (4

 ؟درکذام هحل است کِ ًثایذ پارک کٌیذ.15

 درخیاتاًْای اصلی(1

 درخیاتاًْای  فزػی( 2

 درخیاتاًْای یکطزفِ (3

 هتزی تقاطغ ّا ٍایستگاُ اتَتَس15در(4 

 یک چزاؽ قزهش راٌّوایی تِ هؼٌی...؟ .17

 تایذ پطت خط ایست تَقف کزدُ ٍهٌتظزتاضیذ(1

 ضواتایذتایستیذ هگزتخَاّیذ گزدش تِ چپ کٌیذ( 2

 چٌاًچِ هی تَاًیذ تی خطز تزهش کٌیذ تایستیذ( 3

 تا احتیاط ػثَر کٌیذ( 4

 ؟ر ضزاطی تذخَی چیستدلیل استفادُ اس دًذُ سٌگیي د. 18

 درهَقغ تزهش اس سزػت کوتزی تزخَردارتاضیذ(1

 خْت هواًؼت اس لغشش چزخْا( 2

 تذلیل ایٌکِ دٍرسیاد هَتَرتاػث لغزش چزخْا ًطَد( 3

 درصَرت لغشش استفادُ اس دًذُ پاییي تز اهکاى پذیزتاضذ( 4
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 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟21

 

  خادُ دٍطزفِ( 1

 ػثَردٍطزف هوٌَع ( 2

 ػثَراسهقاتل هوٌَع( 3 

 حق تقذم ػثَر تا ضوا( 4

 

 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟ .22

 سثقت هوٌَع (1

 تزاکن تزافیک( 2

 تاًذ3خیاتاى ( 3

 هَاردیک ٍدٍ( 4
 

 لَ هقاتل چیست؟ًام تات . .23

 ػثَراطفال( 1

 ػاتزپیادُػثَر( 2

 پیادُػثَرفقط ( 3

 گذرگاُ ػاتزپیادُ( 4
 

 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟ . .24

 راُ اصلی (1

 آسادراُ (2

 خیاتاى اصلی (3

 ػثَرٍسایل ًقلیِ تا هحوَلِ خطزًاک (4

 

 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟ . .25

 کیلَهتز33حذاکثزسزػت  (1

 کیلَهتز33حذاقل سزػت  (2

 کیلَهتز ًشدیک هیطَیذ 33تِ تاتلَ سزػت  (3

 سزػت تَصیِ ضذُ(4

 

راًٌذگاى ٍسایل ًقلیِ اهذادی درچِ هَاردی هداس تِ . 19

 ؟س سَت خطز آصیزٍچزاؽ گزداى هی تاضٌذاستفادُ ا

 درّوِ هَاقغ(1

 تِ دلخَاُ راًٌذُ(2

 تزای اًدام هاهَریتْای هْن ٍفَری(3 

 درٌّگام هَاخِ تا خطز(4

کیلَهتز 75فاصلِ اتَهثیل ّا در خادُ خطک تاسزػت. 23

 درساػت چٌذ اتَهثیل هی تاضذ؟

1)2 

2)3 

3)4 

4)5 
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 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟ .26

 راُ یکطزفِ (1

 خیاتاى یک طزفِ (2

 تاتلَی خْت ًوا (3

 فقط ػثَرهستقین هداس (4

 

 ؟هی تاضذ دٍرسدى هوٌَعکذام تاتلَ توؼٌی .27
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟چیستسیز هفَْم ضکل  .28

 ارک افقی( پ1

 پارک هَرب( 2

 پارک ػوَدی( 3

 پارک تَقف دٍتلِ( 4
 

 

 ؟چیستسیز ضکلهفَْم  .29

 

 اتَهثیلْای کِ درسوت خلَ ٍػقة هاهَرقزاردارًذ توٌشلِ ایست است(1

 فقط تِ راست گزدش کٌیذاتَهثیلْای کِ درسوت خلَ ٍػقة هاهَرقزاردارًذ  (2

 فقط تِ چپ گزدش کٌیذارًذ اتَهثیلْای کِ درسوت خلَ ٍػقة هاهَرقزارد (3

 هقاتل پلیس تایستیذ(4
 

 

 

 در ضکل سیز حق تقذم تا کذام است؟ .33

 
 

 

 

 

  تٌفص-سردٍآتی تاّن  (2 تٌفص                  -آتی-سرد(1

 آتی-تٌفص-سرد (4                   تٌفص-سرد-آتی(3

4 
3 2 1 
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