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بردی ددانلود بقیه �روی لینک بل  کلیک کنید

1 دقيقهآزمون آيين نامه راهنمايي ورانندگيشماره آزمون
20 زمان 30 تعداد سوال

تذكر: از گذاشتن هرگونه عالمت بر روي برگه آزمون جدا خودداري شود.
آموزشگاه رانندگي شليمك

2.حداكثر ميزان سرعت در جاده هاي فرعي براي انواع
وسايل نقليه در روز .......كيلومتر درساعت و در شب........

كيلومتر در ساعت مي باشد.
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65-55(4
4.صحيح تر ين روش ترمز كردن در خودروهاي فاقد ترمز

چيست؟ ABS
1)پدال ترمزرابشدت فشارداده وسپس فشاروارده راكمتر

نموده
2)ابتدا پدال رابه آرامي فشارداده وبتدريج فشارراافزايش

داد
3)بطور پي در پي پدال ترمز را فشار داده و رها نمود

4)همزمان با فشار دادن پدال ترمز ترمز دستي را نيز كشيد

8.چرا بايد در هنگام رانندگي توجه به جلو واطراف داشته
باشيم؟

1)در انتخاب مسير دچار اشتباه نشويم
2)متوجه حركات ساير رانندگان باشيم

3)خطرات احتمالي را پيش بيني كرده وزمان بيشتري براي
واكنش داشته باشيم

4)قادر باشيم عالئم را ببينيم

1.در پشت تقاطع جاده و راه آهن راننده چه هنگام مجاز به
عبور است؟

2) زمانيكه چراغ محل 1) هنگامي كه قطار عبور مي كند
(4 3) موارد يك ودو صحيح است همچنان روشن بماند

هنگامي كه چراغ محل تقاطع خاموش شود

5.كداميك از موارد زيرعلت اصلي تصادف با اتومبيل جلويي
است؟

1)عدم توجه كافي به راه ونزديك شدن بيش از حد به
اتومبيل جلويي

2)سرعت غير مجاز
3)عبور عابر پياده در مناطق شهري وشلوغ

4)وجود ترافيك سنگين در راهها

شديد كه نياز به عينك 6.اگر بعد از آزمايش چشم متوجه
داريد چه موقع بايد از آن استفاده كنيد؟

2) در زمانيكه احساس مي 1) فقط در موقع آلودگي هوا
4) فقط در نور 3) در تمام اوقات رانندگي كنيد الزم است

كم وشبها

3.در چه فاصله اي از ورودي يا خروجي مراكز آتش نشاني
پليس وبيمارستانها توقف وسايل نقليه ممنوع است؟
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4) محدوديت ندارد

7.اگر اتومبيل شما در محل گذرگاه قطار خاموش شود
كنيد و همزمان نيز بوق هشدار قطار به روشن ونتوانيد آن را

صدا در آيد چه كاري بايد انجام دهيد؟
1)از اتومبيل خارج شده واز تقاطع دور مي شويد

2)بر روي خط آهن جهت هشدار به سوزن بان شروع به
دويدن مي كنيد

3)سعي مي كنيد موتور اتومبيل را روشن مي كنيد
4)اتومبيل را حركت داده واز محل تقاطع دور كنيد
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دین تنهل یک آزمون دز ساد ا آیین انلمه �ردهنملیی و �ردانندگی سلیت �رسمی آیین انلمه بود
بردی ددانلود بسته کلمل ساد ا به لینک زیر مردجعه انملیید
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