
 آزمًن آییه وامه راهىمایی يراوىدگی                  8ضوارُ آسهَى   

 دقیقه 20زمان                       33تعداد سًال 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ّزتاری کِ رٍی تارتٌذسقف اتَهثیل حول هی ضَد تایذ.... 1

 سهاًیکِ کاهال ًیاس تاضذ حول ضَد( 1

 هحکن تستِ ضَد( 2

 تاحذاهکاى سثک تاضذ( 3

 تایک پَضص پالستیکی پَضیذُ ضَد( 4

 

 ؟تزای تزهش کزدى کذام قسوت پا را تزرٍی پذال قزار هی دّین.2

 پاضٌِ پا(1

 کف پا( 2

 سیٌِ پا( 3

 ّوِ هَارد (4

 ؟کالج گزفتي تاعث کذاهیک اس هَارد سیز هی ضَد. 3

 ثیل تیطتز هی ضَدکٌتزل راًٌذُ تِ حزکت ٍجْت اتَه (1

 پیچیذى تِ طزفیي ٍ تِ اصطالح چزخاًذى فزهاى آساًتز هی ضَد( 2 

 کٌتزل راًٌذُ تِ حزکت ٍ جْت اتَهثیل کن هی ضَد( 3

 پیچیذى تِ طزفیي ٍچزخاًذى فزهاى سخت تز هی ضَد( 4

 ؟کذام هعاتزجشٍ جادُ ّای تزٍى ضْزی تِ حساب هی آیذ. 4

 آسادراُ( 1

 تشرگزاُ(2

 ّاجادُ ( 3 

 ّوِ هَارد (4

 ؟قاًَى اٍلیِ ٍپایِ درهَرد راًٌذگی درآسادراّْا چیست. 7

  کوتزیي تزافیک را دارد استاًذی استفادُ کٌذکِ(1

 اسسوتی سثقت تگیزیذکِ خلَت تاضذ(2

کیلَهتزدرساعت راًٌذگی 90سعی کٌیذتاسزعت تیطتزاس (3 

 کٌیذ

ّویطِ اس سوت راست تزاًیذ هگزآًکِ قصذسثقت داضتِ ( 4

 تاضیذ

 ؟درخیاتاى ضلَغ جْت دٍرسدى تی خطزتزیي ضیَُ کذاهست.5

 اسفزدی تخَاّیذ تزافیک راًگْذاردتا ضوا دٍر تشًیذ( 1

 خیاتاى فزعی خلَتی را جْت دٍرسدى پیذا کٌیذ( 2

 تِ داخل خیاتاى فزعی رفتِ ٍتصَرت دًذُ عقة ٍارد(3

 خیاتاى ضَیذ

 ٍرسدى ًواییذ.درّواى خیاتاى ضلَغ اقذام تِ د( 4

 ؟درکذام هحل سثقت هوٌَع است. 6

تقاطعْا،پلْا،تًَلْا،سزتاالیی،پیچ تٌذٍهحلْایی کِ تاًصة (1

 ٍخط کطی هوٌَع است

 خیاتاًْای دٍطزفِ تقاطعْاٍپلْا (2 

 درتشرگزاّْا ٍخیاتاًْای دٍطزفِ(3 

 درخیاتاًْای یکطزفِ(4

تقاطع ّیچگًَِ عالئن یاتاتلٍَجَدًذارد.دٍاتَهثیل دریک .8

 ؟ًشدیک هی ضًَذ.کذاهیک حق عثَر دارد

 اتَهثیلی کِ سزیعتز حزکت هی کٌذ(1

 اتَهثیلی کِ در خیاتاى پْي تز قزاردارد (2

ّیچکذام ّزدٍتایذتَقف کٌٌذتعذتارعایت حق تقذم (3

 عثَرکٌٌذ

 اتَهثیلی کِ اس سوت راست ٍاردهی ضَد( 4
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هَقع هی تَاًیذتصَرت دًذُ عقة اس یک خیاتاى چِ . 9

 ؟ فزعی تِ اصلی ٍاردضَیذ

 تٌْا اگز ّزدٍخیاتاى خلَت تاضذ (1

 درّوِ هَاقع (2 

 تٌْا اگز خیاتاى اصلی دارای تزافیک ًثاضذ (3

 ّیچ هَقع(4 

 ؟هْوتزیي عاهل تصادف راًٌذگی چیست.13

 ضزایط آب ٍَّایی (1

 اضتثاّات راًٌذگی( 2

 ادُضزایط ج( 3

 هسائل هکاًیکی(4

 ؟پاییي تَدى کذام هَردهی تَاًذ هٌجز تِ حادثِ ضَد.11

 سطح رٍغي تزهش (1

 سطح ضذیخ( 2

 سطح آب تاطزی( 3

 سطح آب خٌک کٌٌذُ رادیاتَر( 4

اسدًذُ سٌگیي در ضزایط راًٌذگی درتاراى دلیل استفادُ .12

 ؟ٍتزف چیست

 درهَقع تزهش اسسزعت کوتزی تزخَردار تاضیذ (1

 جْت هواًعت اس لغشش چزخْا(2

 درصَرت لغشش استفادُ اس دًذُ پاییي تز اهکاى پذیزتاضذ(3

 تذلیل ایٌکِ دٍرسیادهَتَرتاعث لغشش چزخْا ًطَد(4 

 ؟درضکل سیزحق تقذم تا کذام است.14

 
            

درپطت سزیک دٍچزخِ سَار درحال راًٌذگی ّستیذ  .13

 ؟ار هیکٌیذقصذداریذ تِ سوت راست گزدش کٌیذچک

 اسدٍچزخِ سثقت گزفتِ ٍقثل اس تقاطع اساٍجلَهیشًین(1

 (ّوجَارٍهَاسی تا دٍچزخِ سَار تزاًیذ2

طت سزٍی تِ حزکت اداهِ هی دّیذتاایٌکِ دٍچزخِ درپ(3

 سَار اسهحل تقاطع ردضَد

 درهحل تقاطع اس ٍی جلَ تشًیذ( 4 

 

 ؟ٍضعیت ضوا در راًٌذگی تِ چِ عَاهلی تستگی دارد. 16

 پای تٌذی تِ هقزرات(1

 داًص راًٌذگی ٍ هْارت(2 

 تفکز،هَقیعت،داًص قثلی،ادب ٍ ًشاکت(3

 رفتارّای هثثت تزافیکی(4

 ؟هَثزتزیي عضَ تذى اًساى در حیي راًٌذگی کذام است.15

 پاّا(1

 چطوْا( 2

 دستْا (3

 قلة(4 

حذاقل فاصلِ طَلی ایوي درجادُ ّای ضي ٍهاسِ  .17

 ؟.....طَل هاضیي است کیلَهتز ......60تاسزعت

1)2 

2)4  

3)6  

4)8  

ًثایذهذت سیادی پای خَدرارٍی کالج ًگْذاریذ تزای .18

 ؟ایٌکِ هَجة هی ضَد

 کٌتزل ضوا تز رٍی ٍسیلِ ًقلیِ کاّص یاتذ(1

 هَجة کن ضذى عوز گیزتکس هی ضَد( 2

 هصزف تٌشیي تیطتزخَاّذضذ( 3

 اصطکاک السیک ّا تا جادُ کن هی ضَد( 4

 کی.هط1

 .سفیذ2

 .ّزدٍتاّن3

 .تخاطزخط هوتذ ّیچذام4
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 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟21

 

 ایست( 1

 تَقف هوٌَع ( 2

 عثَرهوٌَع( 3 

 ٍرٍدهوٌَع( 4

 

 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟ .22

 رٍگذر (1

 سیزگذر( 2

 گذرگاُ پیادُ( 3

 ع هحل پیادُ رٍیٍضز( 4
 

 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟ . .23

 تَقف هوٌَع( 1

 ستادى هوٌَعای( 2

 تَقف در رٍسّای فزد هوٌَع( 3

 تَقف در رٍسّای سٍج هوٌَع( 4
 

 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟ . .24

 تقاطع تا راُ آّي (1

 ي دٍخطِّتقاطع تا راُ آ (2

 تقاطع راُ آّي تا راّثٌذ (3

 تقاطع جادُ تا راُ آّي (4

 

 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟ . .25

 عثَرکاهیَى هوٌَع(1

 یَى آسادعثَر کاه(2

 هسیزتَصیِ ضذُ تزای ٍسایل سٌگیي (3

 عثَر تزیلی هوٌَع(4

 

رًگ سیاُ ٍسفیذ در عالئن عثَر ٍ هزٍر تِ چِ  هفَْم19

 ؟هعٌی است

 عالئن دستَری ٍراٌّوای هسیزدرسایزراّْا(1

 هٌاطق اداری ٍآهَسضی(2

 راٌّوای خذهات(3 

 راٌّوای هسیزدرتشرگزاّْا(4

هفَْم ضکل دایزُ درعالئن عثَرٍهزٍر تِ چِ هعٌا هی . 23

 ؟تاضذ

 ضزٍع ٍپایاى حق تقذم هسیز(1

 ی عالئن راٌّواهعوَال تزا(2

 عالهت دستَری ٍتاسدارًذُ(3

 (صزفا تاتلَّای ایست4
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 ًام تاتلَ هقاتل چیست؟ .26

 فقط عثَر پیادُ (1

 گذرگاُ پیادُ (2

 عثَراطفال (3

 عثَرعاتزپیادُ (4

 

 ریشش سٌگ است؟کذام تاتلَ توعٌی .27
 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟چیستسیز هفَْم ضکل  .28

 گزدش تِ چپ( 1

 استگزدش تِ ر( 2

 تَقف( 3

 آّستِ( 4
 

 

 ؟چیستسیز ضکلهفَْم  .29

 

 قثل اس تَقف تِ کَدکاى اضارُ هی کٌیذ کِ عثَر کٌٌذ(1

 تٌْااگزکَدکاى درحال عثَر اس خط کطی عاتزپیادُ ّستٌذ تَقف هیکٌیذ(2

 تَقف کزدُ ٍتِ کَدکاى اجاسُ عثَر هی دّیذ(3 

 تٌذ تَقف هی کٌیذتٌْاسهاًیکِ عوال کَدکاى در حال عثَر اس جادُ ّس(4
 

 

 

 در ضکل سیز حق تقذم تا کذام است؟ .33

 
 

 

 

 

 (سَاری اتَتَس دٍچزخ2ِاتَتَس دٍچزخِ سَاری        (1

 اتَتَس سَاری دٍچزخِ(4        سَاری دٍچزخِ اتَتَس(3

4 

3 2 
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