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 -1در این تقاطع ،حق تقدم عبور به ترتیب با کدام خودروها می  -۲مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟
باشد؟

 -1افزایش سرعت وسیله نقلیه و عبور سریع از تقاطع

 -1سبز ،نارنجی ،زرد ،آبی

 -۲عبور یا گردش آزاد است مگر آنکه گردش نمودن توسط عالئم

 -۲نارنجی ،سبز ،زرد ،آبی

دیگر ممنوع شده باشد* .

خدمات ترجمه مق254ه و ویرایش حرفه ای مقاله

 -۳سبز ،نارنجی ،آبی ،زرد

 -۴نارنجی ،سبز ،آبی ،زرد *
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 -۳ایست کامل و سپس عبور

 -۴توقف پشت تابلوی ایست در تقاطع

 -۳دست کم هرچند وقت یک بار باید سطح آب رادیاتور را کنترل  -۴انجام کدام عمل در پشت چراغ قرمز در یک تقاطع نادرست است؟
نمود؟

 -1به هنگام چراغ قرمز باید پشت خط ایست توقف کامل نمود.

 -1سالی یک بار

 -۲تا هنگام روشن شدن چراغ سبز و تخلیه تقاطع باید منتظر ماند.

 -۲هفته ای یک بار *

 -۳فاصله اگر تقاطع خلوت باشد با احتیاط می توان گردش به راست نمود*.

 -۳ماهی یک بار

 -۴عبور از چراغ قرمز ممنوع استsoal.driveing.ir.

 -۴نیازی به کنترل ندارد.
 -5در خیابانها و جادههایی که نور کافی وجود دارد. . . . .

 -6کدام گزینه در مورد گردش به چپ در راههای یک طرفه درست است؟

 -1باید از نور باال استفاده نمود.

 -1رانندگان موظفند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف راست خیابان

 -۲باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب استفاده نمود* .

هدایت و سپس به چپ گردش کنند.

 -۳فاصله باید تنها از نور پایین استفاده نمود.

 -۲گردش به چپ در خیابان یک طرفه ممنوع است.

 -۴تمام چراغ ها را باید خاموش نمود.

 -۳رانندگان موظف اند وسیله نقلیه را به منتهی الیه طرف چپ خیابان
هدایت و سپس به چپ گردش کنند* .
 -۴باید منتظر بمانند تا خیابان خلوت شود.

 -7در راههای پرترافیکی که خودروها پشت سر هم به صورت فشرده  -8تابلوی زیر به چه معناست؟
در حرکت هستند ،چگونه می توانید از بروز تصادف جلوگیری کنید؟

 -1در شانه خاکی توقف کنید.

 -1محدوده نقاط کور در خودروهای سنگین

 -۲چراغ های خطر را روشن کنید.

 -۲عدم رعایت سرعت مجاز

 -۳فاصله خودرو با اتومبیل جلویی افزایش دهید* *.

 -۳طول محدودیت پارکینگ

 -۴پای خود را بر روی ترمز قرار دهید.

 -۴سطح روشنایی چراغ ها
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 -17از چند متری تقاطع راهآهن سبقت گرفتن ممنوع است؟

 -18در صورت خرابی وسیله نقلیه و مسیر نبودن انتقال آن به محل
مناسب ،چراغ الکتریکی را برای آگاه سازی دیگران باید در چه فاصله ای از

 50 -1متری

*

 100-۲متری
 150 -۳متری
 -۴محدودیت ندارد.
 -19در این شکل حق تقدم عبور با کدام خودرو است؟

وسیله نقلیه قرارداد؟
 100 -1متری
 ۲00 -۲متری
 150 -۳متری

 70 -۴متری*
 -۲0کدام گزینه در موعد باد تایر صحیح تر است؟
 -1پر باد بودن تایرها می تواند فرمان پذیری خودرو را افزایش دهد.

 -1خودرویی که با دایره مشخص شده است* .

 -۲کم باد بودن تایرها باعث کاهش مصرف سوخت می شود.

 -۲بستگی به جهت حرکت خودرو دارد.

 -۳کم باد بودن تایرها باعث فرسایش تایر ،از دست رفتن تعادل و هدایت و

 -۳خودرویی که خارج میدان قرار دارد.

فرمان پذیری هنگام ترمز گیری خواهد شد* .

 -۴بستگی به مسیر نهایی خودرو دارد.

 -۴باد تایر زاپاس را می توان تخلیه و به همان شکل آن را نگهداری نمود.

 -۲1در کدامیک از موارد زیر احتمال وقوع تصادفات کمتر است؟

 -۲۲در کدامیک از موارد زیر باید نورباال را به نور پائین تبدیل نماییم؟
 -1زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت می کند 150

 -1هوای خشک ،شرایط جاده استاندارد *

متر یا بیشتر باشد.

 - -۲وجود چاله و دست انداز در جاده ،ریزش باران

 -۲زمانی که فاصله شما با خودرویی که از مقابل به شما نزدیک می شود

 -۳وجود مه ،ریزش باران ،شرایط جاده استا

 150متر یا کمتر باشد* .

۴

وجود مه ،ریزش باران ،کوالک ندارد

 -۳زمانی که فاصله شما با خودرویی که در جلوی شما حرکت میکند ۲00
متر یا کمتر باشد.
 -۳نیازی به تغییر نور باال به نور پائین بجز در جادههای پررفت و آمد
نیست.

۳

 -۲۳مفهوم شکل لوزی در عبور و مرور چیست؟

 -۲۴مفهوم دو خط طولی ممتد در این شکل چیست؟

 -1عالمت دستوری ،بازدارنده

 -1عبور از روی آن فقط برای سبقت مانعی ندارد.

 -۲معموالً برای عالئم راهنما

 -۲عبور از روی آنها در هر شرایطی مجاز است.

 -۳صرفاً برای رعایت حق تقدم

 -۳رانندگان وسایل نقلیه نباید به هیچ وجه روی این خطوط عبور نمایند.

 -۴شروع و پایان حق تقدم مسیر *

 -۴عبور سواری از روی آنها مجاز است.

 -۲5تابلوی زیر به چه معناست ؟

 -۲6تابلوی زیر به چه معناست ؟

خدمات ترجمه مق254ه و ویرایش حرفه ای مقاله

 -1شروع جدا کننده
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 -1گذرگاه پیاده

*

 -۲جریان هم گرا

 -۲زیرگذر یا روگذر *

 -۳پایان جدا کننده

 -۳شروع محل پیاده روی

 -۴هدایت مسیر با جدا کننده

 -۴شیب سرباالیی  10درصد

 -۲7کدام تابلو بیانگر خط عبور برای گریز می باشد؟

 -۲8کدام تابلو ،ممنوعیت عبور وسایل نقلیه موتوری را اعالم می دارد؟

*
 -۲9تابلوی زیر به چه معناست ؟

-۳0عنوان این تابلو چیست؟
 -1خطر سقوط در آب

 -1فقط عبور پیاده

*

 -۲عبور پیاده ممنوع
 -۳عبور عابر پیاده

 -۲پرتاب سنگ

 -۳ریزش سنگ *
 -۴خطر پرتاب سنگ

 -۴عبور اطفال

۴

*
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-1حداکثر سرعت در آزاد راههای برون شهری در مناطق غیر  -۲رانندگانی که قصد تغییر مسیر یا توقف.com
www.itransرا دارند موظف
 24نقلیه خود
وسیله

مسکونی برای انواع وانت بارها چند کیلومتر در ساعت است؟

اند از چه فاصله ای با چراغ راهنما عالمت بدهند؟

1۲0 -1

 ۲00 -1متری

1۲5 -۲

 150-۲متری

70 -۳

 100 -۳متری *

95 -۴
 -۳کدام یک مشمول محدودیت های قانونی رانندگی می شود؟

 -۴کدام مورد در ایجاد سوانح ترافیکی نقش بیشتری دارد؟

 -1ضعف شنوایی

 -1تابلوها

 -۲ضعف بینایی

 -۲چراغ های راهنما

 -۳ناتوانیهای جسمی

 -۳سرعت مطمئنه

 -۴تمام موارد *

 -۴عدم رعایت نکات ایمنی
*

 -5قبل از شروع حرکت باید کدام یک از چراغ های خودرو مورد  -6مفهوم این تابلو چیست؟
بازبینی قرار گیرد؟
عقب
 -1چراغ جلو -چراغ خطر -چراغ های راهنما -چراغ دنده *
 -۲چراغ جلو -چراغ عقب -چراغ راهنما -چراغ

 -1پایان خیابان اصلی *
 -۲ابتدای خیابان اصلی

 -۳چراغ جلو  +چراغ عقب و چراغ راهنما در صورت کثیف بودن

 -۳خیابان اصلی

 -۴نیازی به بازبینی چراغ ها نمی باشد

 -۴ورود ممنوع

 -7مفهوم این تابلو چیست؟

 -8تابلوی زیر به چه معناست؟

 -1عبور خودروهای کشاورزی ممنوع

 -1تفرج گاه

-۲دو عبور با بار ممنوع

 -۲پارکینگ

 -۳عبور عابر پیاده ممنوع

 -۳خطوط منقطع

 -۴عبور چرخ دستی ممنوع *

 -۴تقاطع فرعی به اصلی در قوس*

1۳

 -9تابلوی زیر به چه معناست؟

 -10تابلوی زیر به چه معناست؟

 -1فقط عبور پیاده

 -1بوق زدن ممنوع*

 -۲تفرج گاه

 -۲بوق زدن در شب آزاد

 -۴شروع محل پیاده روی
*
 -11این تابلو بیانگر چیست؟

 -۴منطقه بوق زدن آزاد

میرگاهحرفه ای مقاله
ویرایش
خدمات ترجمه مق254ه و
 -۳تع
 -۳گذرگاه پیاده
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 -1۲عنوان این تابلو چیست؟
 -1معلولیت مطلق

 -1تراکم ترافیک
 -۲پیچ به چپ

-۲راننده معلول

 -۳میدان

 -۳راننده ناشنوا

 -۴جهت عبور در میدان

 -۴جانبازان و معلولین

 -1۳رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند باید.............

 -1۴در این تقاطع حق تقدم عبور به ترتیب با کدام خودرو می باشد؟

 -1سریعاً به سمت راست گردش نمایند
 -۲سریعاً به سمت چپ گردش نمایند

 -1سبز ،نارنجی ،زرد ،آبی

 -۳با روشن نمودن راهنما وارد راه اصلی شوند

 -۲زرد ،آبی ،نارنجی و سبز

 -۴پیش از ورود در صورت لزوم توقف و با رعایت حق تقدم وارد راه  -۳آبی ،زرد ،نارنجی و سبز*
 -۴سبز ،آبی ،نارنجی ،زرد
اصلی شوند*
 -15هرگاه وسیله نقلیه سر پیچ یا تپه ای از کار بیفتد عالئم باید در  -16از چندمتری پیچ ها سبقت گرفتن ممنوع است؟
فاصله های مناسبی قرار داده شود تا رانندگان وسایل نقلیه دیگر از
فاصله . . . .متوجه خطر شوند؟
 50 -1متری
*
 ۳0 -۲متری
 150 -1متری
 ۴0-۳متری
 ۲00-۲متری *
 -۴سبقت گرفتن محدودیت ندارد
 50 -۳متری
 -17محل قرار گیری تایرها در خودرو باید در هر چند کیلومتر  -18مهم ترین مزیت ترمز ضد قفل چیست
پیمایش تعویض گردد؟
 ۲0 -1هزار کیلومتر

 -1حفظ فرمان پذیری خودرو و جلوگیری از لغزش

 5 -۲هزار کیلومتر*

 -۲افزایش قدرت و سرعت خودرو

 5 -۳هزار کیلومتر

 -۳افزایش شتاب خودرو

*

1۴

 -19وظیفه ترموستات در خودرو چیست؟

 -۲0کمکهای اولیه چیست؟
 -1به اقدامات اولیه می گویند که بالفاصله پس از بروز سانحه و قبل از

 -1قطع و وصل کردن مدار آب از موتور به رادیاتور *

رسیدگی به مرکز درمانی صورت می گیرد*
 -۲به اقدامات اولیه که در درمانگاه و اورژانس انجام می شود

 -۲خنک کردن آب داخل لوله های رادیاتور
مقاله
ای
حرفه
ویرایش
و
ه
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خدمات ترجمه
 -۳به اقدامات اولیه قبل از بروز حادثه و برای جلوگیری از آن می گویند
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 -۳به گردش درآوردن آب داخل پوسته موتور و اطراف سیلندرها
 -۴تصفیه آب رادیاتور

 -۴اقدامات صورت گرفته توسط پرستاران در مرکز اورژانس گویند

 -۲1رانندگان پرخاشگر معموالً در رانندگی به چه رفتارهایی متوسل  -۲۲در چه فاصله ای از مراکز آتش نشانی توقف وسیله نقلیه ممنوع است؟
می شوند؟
 ۲0 -1متری
 -1مانور و تغییر مسیر به طور مکرر ،بوق زدن های بیهوده و عبور از
خط مقابل برای رهایی از ترافیک
 ۲5-۲متری
 -۲توهین به سایر رانندگان ،تغییر مسیر ناگهانی و خطرآفرین برای
سایر رانندگان

 15-۳متری *

 -۳قرار گرفتن به مدت طوالنی در خط سرعت به منظور تنبیه  -۴محدودیتی ندارد
اتومبیل پشت سر
 -۴همه موارد *

 -۲۳خودرویی نشان داده شده در این شکل مشغول انجام چه نوع  -۲۴فردی که نوشابه الکلی یا مواد مخدر و داروهای خواب آور مصرف کرده
در چه شرایطی می تواند رانندگی کند؟
پارکی است؟
باشد
می
ممنوع
رانندگی
است،
باقی
آن
آثار
که
زمانی
تا
1
*
 -1پارک مورب
 -۲در صورت شرایط اضطراری می تواند رانندگی کند
 -۲پارک عمودی
 -۳پارک دوبل*

 -۳تا یک سال نباید رانندگی کند
 -۴موارد  ۲و ۳

 -۴پارک مستقیم

15

 -۲5در این شکل ( تقاطع همعرض) حق تقدم عبور با کدام خودرو  -۲6مفهوم این تابلو چیست؟
می باشد؟
-1هم زمان می توانند وارد
یک مسیر شوند

 -1ورود به راه اصلی از چپ
 -۲تقاطع

 -۲وسیلهای که در سم
خدماتتترجمه مق254ه و ویرایش حرفه ای مقاله
راست وسیله دیگر قرار دارد
 -۳وسیلهای که به سمت راست گردش می کند *
 -۴وسیلهای که به سمت چپ گردش می کند
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 -۳ورود به راه اصلی از راست *
 -۴تقاطع فرعی و اصلی

 -۲7مفهوم چراغ سبز راهنمایی چیست؟

 -۲8انجام کدام یک از اعمال زیر در خصوص زخمی های صحنه تصادف
نادرست است؟

 -1ایست کامل و سپس عبور

 -1دل جویی از آن ها

 -۲عبور یا گردش آزاد است

 -۲گرم نگه داشتن آن ها

مگر آن که گردش نمودن توسط عالئم دیگر ممنوع شده باشد *

 -۳ایجاد شرایطی که زخمیها تنها نمانند

 -۳با مشاهده این چراغ رعایت حق تقدم وسایلی که مستقیم
حرکت می کنند و یا عابرین پیاده الزامی است

 -۴دادن خوراکی به افراد زخمی *

 -۴موارد  ۲و  ۳صحیح می باشند
 -۲9در امن کردن محل حادثه ترافیکی ،کدام مورد صحیح نمی  -۳0کدام تابلو بیانگر مسیر کامیون حامل کاالهای خطرناک نمی باشد؟
باشد؟

 -1مراقبت از سالمت خود
 -۲خاموش کردن وسیله نقلیه حادثه ساز
 -۳دور کردن مصدوم از محل حادثه *
 -۴نجات دادن جان مصدوم گیر افتاده در آتش

16

آزمون شماره 5

5 :
.....

خدمات ترج

254ه و ویرایش حرفه ای مقاله

www.itrans24.com
نمی باشد؟
 -۲کدام یک از تابلوهای زیر جزء تابلوهای راهنمایی مسیر

 -1کدام تابلو ،درباره توقف نمی باشد؟

-

 -۳تابلوی زیر به چه معناست؟

 -۴ا تابلوی زیر به چه معناست؟

 -1گذرگاه عابر پیاده

 -1خیابان اصلی *

 -۲عبور اطفال *

 -۲رعایت حق تقدم

 -۳عبور عابر پیاده

 -۳ورود ممنوع

 -۴عبور پیاده ممنوع

 -۴پایان خیابان اصلی

 -5تابلوی زیر به چه معناست؟

 -6تابلوی زیر به چه معناست؟

 -1پارکینگ
 -1سرعت بیش از  ۳0کیلومتر بر ساعت ممنوع
 -۲پایان حداقل سرعت  ۳0کیلومتر

 -۲راننده معلولین
 -۳پارکینگ مخصوص افراد معلول *

 -۳حداقل سرعت  ۳0کیلومتر *
 -۴پایان محدودیت سرعت ( ۳0کیلومتر)
 - 7بلند کردن دست به طور عمودی توسط پلیس به چه معناست؟

 -۴پارکینگ مخصوص افراد ناشنوا
 -8کدام گزینه در مورد این شکل درست است؟

 -1عبور سریع وسایل نقلیه از تقاطع
 -۲برای کلیه استفاده کنندگان
از راه به معنای توجه توقف خواهد بود *

 -1رانندگانی که در سمت خط پر (ممتد) قرار دارند ،حق عبور از روی آن را
ندارند* .

بیشتر وارد محوطه تقاطع شدهام نیز ملزم به توقف میسازد.

 -۲رانندگانی که در سمت خط مقطع هستند نمی توانند از روی آن عبور
کنند.

 -۳این عالمت ،رانندگانی را که

 -۴رعایت سرعت مطمئنه در رانندگی

 -۳فاصله راننده سمت خط ممتد می تواند سبقت بگیرد.
 -۴راننده سمت خط مقطع باید با سرعت باال عبور نماید.

https://soal.driveing.ir
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