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 هعیر سیسسن فطهاى ّیسضٍلیه ًسثر تِ سیسسن فطهاى هىاًیىی چیسر ؟-1

 فطهاى هىاًیىی واض تا آى ضاحر زط چطذص آساى زط اسر -2               چطذص فطهاى ّیسضٍلیىی آساى زط اسر -1

 هَضز یه ٍ سِ 4-                              فطهاى ّیسضٍلیىی ضاحسسط اسر -3

 زؼلیك چیسر ؟ٍظیفِ سیسسن -2

 زاهیي ضاحسی ضاًٌسُ ٍ سطًطیٌاى -1

 حفظ زؼازل ٍ خایساضی ذَزضٍ ٌّگام ػثَض اظ خسسی ٍ تلٌسی ّا -2

 هواًؼر اظ ٍاغگًَی ذَزضٍ ٌّگام گصض اظ خیچ ّای زٌس یا فطهاى زازى ّای زٌس ٍ زیع -3

 ّوِ هَاضز -4

 تاظزیس آب ضازیازَض ّط اظ چِ هسذ تایس اًجام ضَز ؟-3

 ّط زٍ ّفسِ یىثاض - 4                ّط هاُ  -3                ّفسِ ای یه تاض - 2           یىثاض ضٍظی - 1

 اسر؟ ضاًٌسگی ٍ ضاٌّوایی زرلف وسام تیاًگط ظیط ضىل -4

 هوٌَع زَلف هحل زض خاضن. 1    

 زٍتل خاضن. 2    

 خل ضٍی زَلف. 3    

 اسر ًگطفسِ غَضذ زرلفی. 4    

 چیسر؟ ازَهثیل زض تافط ٍظیفِ -5

 تٌعیي زثریط اظ جلَگیطی. 2                              ضازیازَض آب طزثری اظ جلَگیطی. 1    

 هَزَض ًاٌّجاض غسای واّص. 4               احسطاق اظ تالیواًسُ گاظ آالیٌسگی واّص. 3    

 .ضَز زؼَیؽ.……………… تایس ازَهثیل زاین زسوِ -6

 ویلَهسط ّعاض 94 زا 64. 4    ویلَهسط ّعاض 24 زا 14. 3    ویلَهسط ّعاض 144 زا 74. 2    ویلَهسط ّعاض 74 زا 44. 1    

 ضَز؟ هی اسسفازُ خسال وسام وٌسطل تطای چح خای اظ -7

 2 ٍ 1 هَضز. 4                        گاظ. 3             زطهع. 2                    والچ. 1    
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 چیسر؟ ازَهثیل زًسُ زسسِ ضٍی تط R ػالهر اظ هٌظَض -8

 ّیچىسام. 4            ػمة تِ حطور آهازُ. 3              خاضن حالر. 2             تَزى ذالظ. 1    

 …ضَز هی تاػص وٌسطلی زجْیعاذ تط وافی زسلف ػسم غٌسلی زٌظین زض -9

 ًثاضس هٌاسة ذكطاذ هماتل زض ضاًٌسُ الؼول ػىس ٍ ٍاوٌص. 1    

 خصیطز غَضذ تاال ظهاًی زاذیط تا ضاًٌسُ الؼول ػىس ٍ ٍاوٌص. 2   

 خصیطز غَضذ سطػر تا ضاًٌسُ الؼول ػىس ٍ ٍاوٌص. 3    

 اسر غحیح زٍ ٍ یه هَاضز. 4    

 ضس؟ ًرَاّس هٌسمل هحطن چطذْای خطر تِ ًیطٍیی حالر وسام زض -14

 ىسامّیچ. 4   تاضس زطهع خسال ضٍی خا. 3    تاضس R حالر ضٍی زًسُ. 2     تاضس N حالر ضٍی زًسُ. 1    

 چیسر؟ آى ٍظیفِ ٍ زاضز لطاض ذَزضٍ لسور وسام زض وازالیسسی هثسل -11

 وٌس هی زثسیل ؾطض تی گاظّای تِ ضا هؿط گاظّای -اگعٍظ. 1    

 وٌس هی زثسل ؾطض تی گاظّای تِ ضا هؿط گاظّای-َّا ٍضٍزی هحفظِ. 2    

 زّس هی افعایص ضا هَزَض زَاى-هَزَض. 3    

 وٌس هی جلَگیطی ذَزضٍ ازاق زاذل ًاهكثَع تَی تطٍظ اض-ٍذَزض ازاق زاذل. 4    

 هیىٌس؟ ایجاز ضا هطىلی چِ تٌسی جلَ ضىسسگی -12

 سَذر هػطف افعایص -2                   فطهاى ٍ هاضیي وٌسطل ضسى سرر -1  

 هَزَض ًىطزى واض ذَب -4                             قطف یه تِ هاضیي وطیسى -3  

 ضا ّط اظ چِ هسذ تایس تاظزیس وٌین ؟ زیٌام -13

 ّط چْاض ّعاض ویلَهسط           4- ّط سِ ّعاض ویلَهسط   3- ّط زٍ ّعاض ویلَهسط -2                ّط ّعاض ویلَهسط -1

 زؼَیؽ ٍایط ضوغ ّا ّط اظ چِ هسذ تایس اًجام ضَز ؟ -14

 ویلَهسط 14444ّط        4- ویلَهسط 9444ّط       3-ویلَهسط 8444ّط             2-  ویلَهسط 7444ّط  -1
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 جاتجایی ولیِ السسیه ّا ّط اظ چِ هسذ تایس اًجام ضَز ؟ -15

 ّعاض ویلَهسط 12ّط    4 – ّعاض ویلَهسط 11ّط           3- ّعاض ویلَهسط 5ّط   2-        ّعاض ویلَهسط 9ّط  -1

 ِ هسذ تایس اًجام ضَز ؟تاظزیس سكح آب هرعى ضسسطَی ضیطِ ی ذَزضٍ ّط اظ چ -16

 ّط زٍ ّفسِ یىثاض             4- ّط هاُ          3- ّفسِ ای یه تاض          2- ّطضٍظ  -1

 تاظزیس اضزفاع سكح ضٍغي هَزَض ّط اظ چِ هسذ تایس اًجام ضَز ؟ -17

 ّط سال تاظزیس ضَز          4- ّط هاُ تاظزیس ضَز       3- ّطّفسِ تاظزیس ضَز    2-ّط ضٍظ تاظزیس ضَز -1

 ضسر ٍ ضَی ضیطِ جلَی ازَهثیل تایس ّط اظ چِ هسذ اًجام ضَز ؟ -18

 ّط هاُ            4- ّط زٍ ّفسِ -3          ّط ّفسِ              2- ّطضٍظ -1

 تاظزیس تاز السسیه ّا تایس ّط اظ چِ هسذ اًجام ضَز ؟ -19

 ّط هاُ            4- ّط زٍ ّفسِ یه تاض              3- ّط ّفسِ             2- ّطضٍظ -1

 چِ ظهاًی لٌر ّای زطهع تَی السسیه سَذسِ هی زٌّس ؟ -24

 ٌّگام ؾطتِ ذَضزى          4 -ٌّگام سایص ظیاز -           3ٌّگام زاؽ ضسى           2-ٌّگام سطز ضسى -1

 تازطی ّا ّط اظ چِ هسزی تایس وٌسطل ضًَس ؟ -21

 ّعاض ویلَهسط 44زض ّط        4- ّعاض ویلَهسط 34زض ّط       3- ّعاض ویلَهسط 24زض ّط       2- ّعاض ویلَهسط 14زض ّط  - 1

 زض غَضذ ًیاظ تایس تِ آب زاذل تازطی ّا چِ چیعی اؾافِ وطز ؟ -22

 ّیچىسام                 4- ضٍغي       3– آب همكط             2- آب سازُ - 1

 ّط اظ چِ هسذ تایس وٌسطل ٍ سطٍیس وطز ؟ضوغ ّا ضا  -23

 ّعاض ویلَهسط 44ّط     4- ّعاض ویلَهسط 14ّط     3- ّعاض ویلَهسط 34ّط           2- ّعاض ویلَهسط 24ّط  -1

 سیسسن ّسایر ٍ فطهاى تایس ّط اظ چِ هسذ تاظزیس ضَز ؟ -24

 ّط سال یه تاض            4- هاُ یىثاض 6ّط                3- ّط زٍ هاُ یىثاض           2- ّط هاُ یه تاض -1
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 سیسسن اًسمال لسضذ ضاهل چِ اجعایی هیطَز ؟ -25

 ّوِ هَاضز        4 -زیفطاًسیل                  3 -  والچ              2-گیطتىس تىس  -1

 ٍظیفِ فیلسط َّا چیسر ؟ -26

 حفظ هَزَض اظ سطها -2                                                  حفظ هَزَض اظ گطها -1

 ّوِ هَاضز -4                طی اظ ٍضٍز گطز ٍ غثاض تِ زاذل هَزَضجلَگی -3

 وسام یه اظ هَاضز ظیط زض ضاتكِ تا خیسسَى زضسر اسر ؟ -27

 تا احسطاق ضطٍع تِ حطور هیىٌس -2                اظ اٍلیي لكؼِ ی هَزَض اسر - 1

 ّوِ هَاضز -4                   تِ ضىل اسسَاًِ ای اسر - 3

 حطور چطذطی هیل سَخاج اظ وجا ًاضی هیطَز ؟ -28

 اظ فیلسط َّا -4            اظ خیسسَى -3      اظ زسوِ زاین -2          ل لٌگاظ هی -1

 تاظزیس خوح َّا ّط اظ چٌس ویلَهسط تایس اًجام ضَز ؟ -29

 ّط خٌج ّعاض ویلَهسط -4   ّط چْاض ّعاض ویلَهسط -3   ّط زٍ ّعاض ویلَهسط -2      ّط ّعاض ویلَهسط -1

 زٌظین هٌاسة آیٌِ ّا ٍ غٌسلی هَجة چِ چیعی هیطَز ؟ -34

 ّوِ هَاضز - 4 هَجة افعایص ٍ تْثَز هیساى زیس -3     هَجة زسلف تیطسط -2     سی تیطسطهَجة ضاح- 1

 وسام یه اظ هَاضز ظیط زض ضاتكِ تا سیلٌسض زضسر اسر ؟ -31

 ّیچىسام -4       2ٍ 1هَضز  -3      خیسسَى زض آى حطور هیىٌس -2        اسسَاًِ ای اسر -1

 تاظزیس ساییسگی السسیه ّا تایس ّط اظ چِ هسذ اًجام ضَز ؟ -32

 ّط هاُ -4           ّفسِ ای زٍتاض -3            ّفسِ ای یه تاض -2            ّطضٍظ -1

 اًجام ضَز ؟ ستاظزیس وطص زسوِ ّای خوح آب ّط اظ چِ هسذ تای -33

 ّط زٍ ّفسِ یىثاض -4            هاّی یه تاض -3           ّط ّفسِ -2          ّطضٍظ -1

 تاظزیس خوح فطهاى ّیسضٍلیىی ّط اظ چِ هسذ تایس اًجام ضَز ؟ -34

 ّط سال -4            اّی یه تاضه -3            ّط ّفسِ -2                   ّطضٍظ -1
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 تاظزیس خوح َّا ّط اظ چِ هسذ تایس اًجام ضَز ؟ -35

 ّط سال -4       ّط هاُ -3        ّط ّفسِ یه تاض -2            ّطضٍظ -1

 تاظزیس وودطسَض زسسگاُ زَْیِ هكثَع ّط اظ چِ هسذ تایس اًجام ضَز ؟ -36

 ّط سال -4             ّط ّفسِ -3            ّطضٍظ -2           هاّی یه تاض -1

 ذَزضٍ ّط چِ اظ هسذ تایس اًجام ضَز ؟تاظزیس سكح هایغ تاقطی  -37

 ّط سال -4           ّفسِ ای یه تاض -3           هاّی یه تاض -2         ّطضٍظ -  1

 چِ چیعی تاػص ذَضًسگی ضًگ ذَزضٍ هیطَز ؟ -38

 ضٍغي هَزَض -4        ضٍغي گیطتىس -3         ضٍغي زًسُ -2      ضٍغي زطهع -1

 ضٍغي زطهع فاسس وسام یه اظ هَاضز ظیط ضا تاػص هی ضَز ؟ -39

 ذطاب ضسى گیط تىس ضا تاػص هی ضَز -2                  یسسن زطهع ضا تاػص هی ضَزذطاب ضسى س -1

 ذطاب ضسى هَزَض ضا تاػص هی ضَز -4                    ذطاب ضسى جؼثِ زًسُ ضا تاػص هی ضَز -3

 خاییي ضفسي سكح ضٍغي زطهع زض سیلٌسض زطهع ًطاًِ چیسر ؟ -44

 ذطاب ضسى سیسسن زطهع -4  سَضاخ ضسى هرعى ضٍغي -3  افعایص هػطف سَذر -2  ساییسُ ضسى لٌر ّای زطهع -1

 تطای جلَگیطی اظ ظًگ ظزگی سیلٌسض زطهع چِ واضی تایس اًجام زاز ؟ -41

 زض خَش سیلٌسض اغلی زطهع ضا خس اظ تاظزیس تالفاغلِ زض جای ذَز لطاض زّین -1

 زض خَش سیلٌسض اغلی ضا ػَؼ وٌین -2

 سیلٌسض اغلی زطهع ضا ػَؼ وٌین -3

 ینسیلٌسض اغلی ضا ضسر ضَ زّ -4

 وسام یه اظ هَاضز ظیط زض ضاتكِ تا وٌیسسط زضسر اسر ؟ -42

 وٌیسسط جع سیسسن سَذر ضساًی اسر -2                               وٌیسسط جعء سیسسن زطهع اسر -1

 ّیچىسام -4                      وٌیسسط جعء سیسسن جؼثِ زًسُ اسر -3

 ػوط وٌیسسط چمسض اسر ؟ -43

 چْاض سال -4             سِ سال -3         زٍسال -2           یه سال -1
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 اًسمال ًیطٍ زض زطهع خایی چگًَِ اسر ؟ -44

 زَسف ضٍغي زطهع -4             زَسف لٌر ّا -3            زَسف چطخ ّا -2                زَسف سین -1

 ًام زیگط زطهع خایی چیسر ؟ -45

 زطهع سطٍیس -4           زطهعخاضن -3           ضاًَیِزطهع  -2        زطهع اٍلیِ -1

 ًام زیگط زطهع زسسی چیسر ؟ -46

 زطهع اٍلیِ -3              زطهعخاضن زطهع سطٍیس -2          زطهع ضاًَیِ -1

 وسام یه اظ هَاضز ظیط زض ضاتكِ تا هیل لٌگ زضسر اسر ؟ -47

 حطور ضفر ٍ تطگطسی خیسسَى ضا زضیافر هیىٌس -1

 حطور ضفر ٍ تطگطسی خیسسَى ضا تِ حطور زٍضاًی زثسیل هی وٌس حطور ضفر ٍ تطگطسی -2

 خیسسَى ضا اظ قطیك ضازَى زضیافر هیىٌس -3

 ّوِ هَاضز -4

 ّط اظ چِ هسذ تایس جای زایط ّا ػَؼ ضَز ؟ -48

 ّعاض ویلَهسط 7ّط  - 4        ّعاض ویلَهسط 6ّط  - 3   ّعاض ویلَهسط 5ّط  - 2      ّعاض ویلَهسط 4ّط  - 1

 زض ضطایكی وِ هَزَض جَش تیاٍضز چِ الساهی تایس اًجام زاز ؟ -49

 زضب ضازیازَض ضا تاظ ًوی وٌین - 2                            هَزَض ضا ًثایس ذاهَش وطز -1

 ّوِ هَاضز -4              همساضی آب تط ضٍی ضازیازَض هیطیعین -3

 ؟زاضیطاذ ؾس ید چیسر  -54

 تِ زاذیط اًساظی ًمكِ جَش آب -2                           جلَگیطی اظ ید ظزگی آب ضازیازَض -1

 ّوِ هَاضز -4                 جلَگیطی اظ ظًگ ظزگی ضازیازَض ٍ لكؼاذ -3

 ضٍغي گیطتىس ّط چٌس ٍلر تایس تطضسی ضَز ؟ -51

 ّط تاض زؼَیؽ ضٍغي -3                ِ یه تاضّط ّفس -2           ّط هاُ یه تاض ّط سال یه تاض -1

 ضىسسگی جلَتٌسی چِ هطىلی ضا ایجاز هیىٌس ؟ -52

 افعایص سَذر -2                           سرر ضسى وٌسطل هاضیي ٍ فطهاى -1

 ذَب واض ًىطزى هَزَض -4                                    وطیسى هاضیي تِ یه قطف -3
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 َزى سیسسن زؼلیك ذَزضٍ تاػص چِ چیعی هیطَز ؟هؼیَب ت -53

 اضزؼاضاذ ظیازی ضا تِ تسًِ ذَزضٍ ٍ سطًطیٌاى آى زحویل هیىٌس -1

 زواس واهل هیاى زایطّا ٍ سكح جازُ حفظ ًرَاّس ضس -2

 سیسسن ّسایر ذَزضٍ زچاض اذسالل هیطَز -3

 ّوِ هَاضز -4

 وسام یه اظ هَاضز ظیط اظ هعیر ّای زطهع -54

 ًگِ زاضسي هاضیي زض یه لحظِ -2                                 ًاگْاًی هی تاضسزطهع  -1

 هسافر زَلف ذَزضٍ ضا واّص هیسّس -4                                   زیط ایسسازى ذَزضٍ -3

 ػوط هفیس وٌیسسط چٌس سال هی تاضس ؟ -55

 چْاض سال -4                  سِ سال -3                    زٍ سال -2                  یه سال -1

 اّطم زًسُ تِ قَض هسسمین تا وسام لسور اضزثاـ زاضز ؟ -56

 3ٍ 2هَضز  -4                   جؼثِ زًسُ -3                      گیطتىس -2                   زیفطاًسیل -1

 ایجاز زؼازل هیاى سطػر ٍ ًیطٍ ٍظیفِ وسام یه اظ هَاضز ظیط اسر ؟ -57

 خسال گاظ -4                         والچ -3                    گیطتىس -2                   زیفطاًسیل -1

 ٍظیفِ ی ضٍغي زطهع چیسر ؟ -58

 ّوِ هَاضز -4             اًسمال ًیطٍ -3           ضٍغي واضی زطهع -2           ذٌه وطزى زطهع -1

 فططز ؟ زض زطهع ؾس لفل تطای زطهعگیطی تایس خا ضا تِ چِ غَضذ تط ضٍی خسال زطهع -59

 هحىن -4              آّسسِ -3              هٌمكغ -2              هوسس -1

 وسام یه اظ هَاضز ظیط ٍظیفِ لكغ ٍ ٍغل وطزى هساض آب اظ هَزَض تِ ضازیازَض ضا تِ ػْسُ زاضز ؟ -64

 هَسساذزط -4                 خطٍاًِ - 3             ٍازط خوح - 2             ضازیازَض - 1

 سیلٌسض ّا ٍظیفِ وسام یه اظ هَاضز ظیط اسر؟ فتِ گطزش زضآٍضزى آب زاذل خَسسِ هَزَض ٍ اقطا -61

 زطهَسساذ -4              خطٍاًِ -3            ٍازط خوح -2         ضازیازَض -1
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 وازالیسر تِ چِ هٌظَضی زؼَیؽ هیطَز ؟ -62

 جلَگیطی اظ هػطف تی ضٍیِ تٌعیي -2                      حفظ هحیف ظیسر ٍ سالهر ذَز ٍ زیگطاى -1

 ّیچىسام -4                                                 افعایص سطػر ذَزضٍ -3

 هثسل وازالیسسی زض وجا لطاض زاضز ؟ -63

 هَزَض -4                   تازطی -3                    ضوغ -2                    اگعٍظ -1

 ثسل وازالیسسی چِ واضی اًجام هی زّس ؟ه -64

 گاظّای هؿط ضا تِ گاظ تی ؾطض زثسیل هیىٌس -2                               زَاى هَزَض ضا افعایص هیسّس -1

 ّیچ وسام -4                        غسای ًاتِ ٌّجاض ضا واّص هیسّس -3

 ٍظیفِ تافلط زض ازَهثیل چیسر ؟ -65

 جلَگیطی اظ زثریط تٌعیي -2                                   جلَگیطی اظ زثریط آب ضازیازَض - 1

 واّص غسای ًا تِ ٌّجاض هَزَض - 4             واّص آ یٌسگی گاظ تالی هاًسُ اظ احسطاق هَزَض - 3

 وسام هَضز هَجة ساییسگی ًاهسَاظى یا سایص تیص اظ حس زایطّا هیطَز ؟ -66

 ّوِ هَاضز -3             ع ّاػسم زٌظین زطه -2      زٌظین ًثَزى فطهاى ػسم زٌظین چطخ ّا -1

 سیسسن ّسایر فطهاى یا جلَ تٌسی ّط چٌس ٍلر یىثاض تایس زَسف هطاوع هجاظ هَضز تاظضسی ٍ وٌسطل لطاض گیطز ؟ -67

 ّط غس ّعاض ویلَهسط -4             سِ هاُ یىثاض -3      یىثاض زض هاُ -2          یه تاض زض سال -1

 گیطی هیىٌس ؟وسام یه اظ هَاضز ظیط اظ ٍضٍز تراض ّای تٌعیي تِ فؿای آظاز جلَ-68

 فیلسط َّا -4               فیلسط تٌعیي -3                وٌیسسط -2                   وازالیسر -1

 ذَزضٍ زیفطاًسیل جلَ اسر یؼٌی چِ ؟ -69

 چطخ ّای ػمة هحطن ّسسٌس -1

 چطخ ّای جلَ هحطن ّسسٌس -2

 رزطهعز چطذْای جلَ لَی زط اسر زطهع چطذْای ػمة لَی زط اس -3

 ضاتكِ تیي هَزَض ٍ گیطتىس چیسر ؟ -74

 سیسسن والچ -4                         گاظ -3                 زطهع -2           سیسسن جؼثِ زًسُ -1
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 فططزى خسال والچ تاػص وسام یه اظ هَاضز ظیط هی ضَز ؟ -71

 جؼثِ زًسُ ٍ هَزَض هیطَزاًسمال لسضذ هیاى  -2                  اًسمال لسضذ هیاى هَزَض ٍ گیطتىس لكغ هیطَز -1

 اًسمال لسضذ هیاى زیفطاًسیل ٍ گیطتىس لكغ هیطَز -4                 اًسمال لسضذ هیاى خسال گاظ ٍ هَزَض لكغ هیطَز -3

 لسضذ هَزَض تؼس اظ گیطتىس تِ وسام لسور ٍاضز هیطَز ؟ -72

 چطذْا -4                      خیسسَى -3                زیفطاًسیل -2                  جؼثِ زًسُ -1

 وسام یه اظ هَاضز ظیط اظ ٍظیفِ هیل گاضزاى اسر ؟ -73

 زض ذَزضٍّای زیفطاًسیل ػمة هیثاضس -2                    اًسمال لسضذ اظ گیطتىس تِ زیفطاًسیل -1

 ّیچىسام -4                                                   هَضز یه ٍ زٍ -3

 ضز ظیط زض تاضُ ی ضازیازَض زضسر اسر ؟وسام یه اظ هَا -74

 تاػص ذٌه ضسى آب زض حال گطزش هی ضَز -2                       هرعى آب سیسسن ذٌه واضی هَزَض اسر -1

 ّوِ هَاضز -4                                                    ضىل ضثىِ ای زاضز -3

 وسام یه اظ هَاضز ظیط زض ضاتكِ تا سیلٌسض زضسر اسر ؟ -75

 فؿایی ضثىِ ای اسر -2                            فؿای اسسَاًِ ای اسر -1

 هَضز یه ٍ سِ -4                   آى حطور هیىٌسخیسسَى زض  -3

 .تاضس هی…………… یا.. …………یىی اظ زىٌَلَغّای خیططفسِ زض ظهیٌِ ایوٌی ذَزضٍ،سیسسن  -76

 ّوِ هَاضز -4                   جؼثِ زًسُ-گیطتىس -3              والچ-زطهع-2          ایطتگ-ویسِ َّا-1

 چیسر؟ ازَهثیل زًسُ زسسِ ضٍی تط ضسُ حه R ٍ N ػالئن اظ هٌظَض -77

    1 .RIGHT ٍ NUTURAL                                       2 .REVERSE ٍ NUTURAL 

    3 .- NORTH ٍ RIGHT                                      .4- NORTH ٍ REVERSE 

 ضَز؟ ًوی هحسَب ذَزضٍ هَزَض لكؼاذ جع ظیط هَاضز اظ وساهیه -78

 لٌر. 4                        فالیَیل. 3                       سیلٌسض. 2                    ضازَى. 1    

 ضَز؟ هی ًمع زچاض ذَزضٍ ّای لسور یا لسور وسام هَزَض َّای فیلسط یا َّا غافی لسور زض ًمع غَضذ زض -79

 سِ ٍ یه هَاضز. 4       االیٌسگی افعایص ٍ سَذر هػطف. 3   ّیسضٍلیه ٍ تطق سیسسن. 2   هَزَض زاذلی اجعای. 1    
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 .تاضس هی..……………ذَزضٍ زض زطهَسساذ یفِظٍ -84

 اسسفازُ ٌّگام زض ذَزضٍ ّای چطاؽ ٍغل ٍ لكغ. 2          ضازیازَض تِ هَزَض اظ آب هساض وطزى غل ٍ لكغ. 1    

 ازاق زاذل تِ هَزَض گطم َّای ٍضٍز لكغ. 4          زػازف ٌّگام زض ضساًی سَذر سیسسن لكغ. 3    

 ذَزضٍ

 زیسىی چیسر؟ زطهع ضوازیه زض ضسُ عهطر لكؼِ ًام -81

 ضازَى. 1    

 سیلٌسض. 2    

  والیثط. 3    

 واضزط. 4    

 وسام یه اظ هَاضز ظیط اظ ٍظیفِ ی فیلسط ضٍغي هیثاضس ؟ -82

 ّیچ وسام -4      هَضز یه ٍ زٍ -3  سا وطزى شضاذ اؾافی اظ ضٍغي هَزَج 2                      زػفیِ ضٍغي هَزَ -1

 زسوِ زیٌام لسضذ وسام لسور ضا تِ زیٌام هٌسمل هی وٌس ؟ -83

 زیفطاًسیل -4                   زیٌام -3                خیسسَى -2                هیل لٌگ -1

 زض وسام هحل ًثایس هَزَض ذَزضٍ ضا ضٍضي ًگِ زاضر ؟ -84

 زض هحل ّایی وِ فالس زَْیِ هٌاسة ّسسٌس -1

 َّا تسیاض گطم اسر زض هحل ّایی وِ -2

 زض هحل ّایی وِ َّا تسیاض سطز اسر -3

 زض هحل ّایی وِ َّا تِ ضسذ هطقَب اسر -4

 سیسسن اگعٍظ لازض تِ واّص وسام آلَزگیْا اسر ؟ -85

 هَضز یه ٍ زٍ -4           ّیچ وسام -3             آلَزگی غَزی -2         آلَزگی َّا -1

 عء اًَاع تازطی ّا ًیسر ؟وسام یه اظ هَاضز ظیط ج -86

 تاقطی هطقَب -4                تازطی ازوی -3            تاقطی هؼوَلی -2        تاقطی ذطه -1

 تاقطی ذَزضٍ چگًَِ ضاضغ هی ضَز ؟ -87

 زَسف تطق ضْطی -2                             زَسف زیٌام زض ظهاى ذاهَش تَزى هَزَض -1

 زَسف زیٌام زض ظهاى ضٍضي تَزى هَزَض -4                                                           زَسف زیفطاًسیل -3
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 هعایای هْن زطهع ؾسلفل چیسر ؟ -88

 لغعش ذَزضٍ ٍ اًحطاف آى زا حس ظیازی جلَگیطی هیطَز -2 فطهاى خصیطی ٍ ّسایر ذَزضٍ زض ٌّگام زطهع گیطی تْسط هیطَز -1

 ّوِ هَاضز -4                                     ٍ واّص هی یاتسهسافر زَلف ذَزض -3

 ؟ …زطهع ؾس لفل زض ٍالغ ّواى  -89

 زطهع هؼوَلی اسر -4             زطهع خایی اسر -3           زطهع زسسی اسر -2       اسر abs زطهع -1

 اسسفازُ اظ زطهع زسسی زض سطػسْای تا چِ ذكطی ضا تِ ٍجَز هی آٍضز ؟ -94

 ذَزضٍ تِ ضسذ سطػسص واسسِ هیطَز   2-  فطاّن ضسى ضطایف ٍاغگًَی اظ زسر ضفسي خایساضی ذَزضٍ ٍ -1

 زض هَاضز ؾطٍضی ًیاظ اسر -4                                            هسافر زَلف واّص هی یاتس -3

 زطهع اغلی اظ چِ ًَع سیسسوی اسسفازُ هیىٌس ؟ -91

 ّیچىسام          4 - سیسسن ضٍغٌی        3- سیسسن سیوی           2- سیسسن هىاًیىی -1

 زفاٍذ خطٍاًِ ٍ في الىسطیىی چیسر ؟ -92

 خطٍاًِ زٍض ذَز ضا زَسف زسوِ تِ قَض هسسمین اظ هیل لٌگ هی گیطز ٍلی چطذص في الىسطیىی ٍاتسسِ تِ هیل لٌگ ًیسر -1

 الىسطیىی ٍاتسسِ تِ زیفطاًسیل ًیسر خطٍاًِ زٍض ذَز ضا زَسف زسوِ تِ قَض هسسمین اظ زیفطاًسیل هیگیطز ٍلی چطذص في -2

 چطذص في الىسطیىی زٍض ذَز ضا زَسف زسوِ ای اظ هیل لٌگ هی گیطز ٍلی خطٍاًِ چطذص آى ٍاتسسِ تِ هیل لٌگ ًیسر -3

 زفاٍزی ًساضًس -4

 هعایای في الىسطًٍیىی ًسثر تِ خطٍاًِ چیسر ؟ -93

 ضسى هَزَض تِ واض ذَز ازاهِ هیسّس في الىسطیىی تؼس اظ ذاهَش وطزى هَزَض زا ظهاى ذاهَش -1

 زض ظهسساى وِ ًیاظی تِ چطذص هساٍم ًیسر زا ظهاًی وِ هَزَض گطم ًطسُ في الىسطیىی ذاهَش تالی هیواًس -2

 في الىسطیىی تاػص واّص هػطف سَذر هی ضَز -3

 ّوِ هَاضز -4

 تا تسسِ ضسى زضیچِ زطهَسساذ سیسسن ذٌه واضی چِ ازفالی هیَفسس ؟ -94

 آب فمف تِ زٍض خَسسِ هَزَض گطزش هیىٌٌس -2             طیاى آب اظ هَزَض تِ ضازیازَض هسَلف هی ضَزج -1

 ّوِ هَاضز -4                        آب فمف اقطاف سیلٌسض گطزش هیىٌٌس -3
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 ٍظیفِ زطهَسساذ زض سیسسن ذٌه واضی چیسر ؟ -95

 زًسُ تِ ضازیازَضلكغ ٍ ٍغل وطزى هساض آب اظ جؼثِ  -2                  لكغ ٍ ٍغل وطزى هساض آب اظ هَزَض تِ ضازیازَض -1

 لكغ ٍ ٍغل وطزى هساض آب اظ فیلسط ضٍغي تِ فیلسط َّا -4            لكغ ٍ ٍغل وطزى هساض آب اظ فیلسط َّا تِ ضازیازَض -3

 چِ ظهاًی زضیچِ زطهَسساذ سیسسن ذٌه واضی تسسِ هیطَز ؟ -96

 ظهاًی وِ َّا تسیاض گطم تاضس -2                          ظهاًی وِ زهای آب اظ حس هؼیٌی تا زط ضٍز -1

 ظهاًی وِ زهای آب اظ حس هؼیٌی خاییي ضٍز -4                                        ًی وِ َّا تسیاض سطز تاضسظها -3

 زیٌام زَسف وساهیه اظ هَاضز ظیط هی چطذس ؟ -97

 زسوِ زیٌام               4- خیسسَى             3– زیفطاًسیل           2– هیل لٌگ -1

 چطذص هیل لٌگ تِ وسام یه اظ هَاضز ظیط هٌسمل هی ضَز ؟ -98

 خیسسَى              4-هیل لٌگ             3-زیفطاًسیل         2-یل سَخاجه -1

 وسام یه اظ هَاضز ظیط زض ضاتكِ تا ضازَى زضسر اسر ؟ -99

 سثه ٍ تسیاض هماٍم ساذسِ هیطَز                  2- خیسسَى ضا تِ هیل لٌگ هسػل هیىٌس -1

 ّوِ هَاضز                             4 - هؼوَال اظ جٌس فَالز اسر -3

 وساهیه اظ هَاضز ظیط زض ضاتكِ تا فالیَیل زضسر اسر ؟ -144

 یىی اظ لكؼاذ هَزَض اسر وِ تِ لٌر هسػل هیثاضس -2          یىی اظ لكؼاذ هَزَض اظ وِ تِ هیل لٌگ هسػل هیثاضس -1

 وِ تِ زیفطاًسیل هسػل هی تاضسیىی اظ لكؼاذ هَزَض اسر  -4       یىی اظ لكؼاذ هَزَض اسر وِ تِ خیسسَى هسػل هیثاضس -3

 ٍظیفِ فالیَیل چیسر ؟ -141

 یىٌَاذر ًوَزى سطػر هیل لٌگ -2                                         شذیطُ اًطغی هَزَض -1

 ّوِ هَاضز -4                    اًسمال لسضذ هَزَض تِ غفحِ والچ -3

 وسام یه اظ هَاضز ظیط زض ضاتكِ تا ٍاضط سیلٌسض زضسر اسر ؟ -142

 اغلی آى لطاض هیگیطزٍاضطی اسر وِ تیي سطسیلٌسض هَزَض ٍ تسًِ  -1

 ٍاضطی اسر وِ تیي سیلٌسض ٍ خیسسَى لطاض هیگیطز -2

 ٍاضطی اسر وِ تیي سیلٌسض ٍ زیفطاًسیل لطاض هیگیطز -3

 ٍاضطی اسر وِ تیي سطسیلٌسض ٍ ضازَى لطاض هیگیطز -4
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 ٍظیفِ ی ٍاضط سطسیلٌسض چیسر ؟ -143

  اظ زطویة آب ضازیازَض ٍ ضٍغي هَزَضهاًغ ضسى  -2           آب تٌسی تیي سطسیلٌسض هَزَض ٍ تسًِ اغلی -1

 ّیچىسام -4                                                  هَضز یه ٍ زٍ -3

 هی ذَزضٍ ّای سیسسن اظ یه وسام واضوطز ػسم ٍ واضوطز زٌّسُ ًطاى ظیط زػَیط - 144

 تاضس؟

 چطاغْا سیسسن. 2             زؼلیك سیسسن. 1    

 زطهع سیسسن. 4      آالیٌسگی سیسسن. 3    

 .ضَز هی ظزُ..………… زَسف ٍ..……… غَضذ تِ جطلِ تٌعیٌی هَزَضّای زض -145

 تاقطی-الىسطیىی. 4         ضوؼْا-الىسطیىی. 3      ضوؼْا-زیٌاهیىی. 2             تٌعیي-هىاًیىی. 1    

 تاضس؟ هی لكؼِ وسام ػْسُ تط ذَزضٍ زض تطق زَلیس ٍظیفِ -146

 ضوؼْا. 4                 فیَظ جؼثِ. 3              زیٌام .2              تازطی. 1    

 ًیسر؟ اگعٍظ سیسسن اغلی ٍظایف جعٍ وساهیه -147

 هَزَض اظ ذطٍجی گاظّای آالیٌسگی واّص. 2                          هَزَض تاالی غسای واّص. 1    

 احسطاق ػول اظ ًاضی هاًسُ تالی گاظّای ّسایر. 4    هَزَض زَسف ضسُ زَلیس حطاضذ واّص. 3    

 ذاضچ سور تِ هَزَض

 چیسر؟ ًطاًگط ظیط ضىل -148

  ذَزضٍ سَذر. 2                                    هَزَض زٍض. 1 

 ّیچىسام. 4              هَزَض آب حطاضذ زضجِ. 3  

 گطزز؟ هی زؼَیؽ هٌظَض چِ تِ وازالیسر -149

 رسَذ ضٍیِ تی هػطف اظ جلَگیطی. 2                       زیگطاى ٍ ذَز سالهر ظیسر هحیف حفظ. 1

 ّیچىسام. 4                                     ذَزضٍ ضساب ٍ سطػر افعاضیص. 3

 تاضس؟ هی ضوغ زؼساز چِ زاضای سیلٌسض یه ّط اظای تِ ذَزضٍ ّط -114

 چْاض. 4                     سِ. 3                           زٍ. 2                       یه .1
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 .زّس هی ًطاى ضا ذَز ضاّْا زض زطزز ٌّگام زض وِ اسر فطز ّط..…………… ًوای مزوا ی آیٌِ ضاًٌسگی -11

 ضفساض. 4               زسلف. 3              ضرػیر .2               هْاضذ. 1

 .ّسسٌس..………… حال زض ّویطِ ًیسسٌس لائل اضظش اجسواػی اضزثاـ ٍ اجسواع ٍ ذَز تطای وِ ضاًٌسگاًی -112

 ّیچىسام. 4     ای جازُ حَازش. 3      ضسیس زػازفاذ. 2         همطضاذ ٍ لَاًیي ؽًم. 1  

 اذسػاظ هطزم هطٍض ٍ ػثَض تطای وِ هؼاتطی ولیِ ٍ وَچِ جازُ ذیاتاى سكح زواهی ضاًٌسگی ٍ ضاٌّوایی لَاًیي اساس تط -113

 ضَز؟ هی گفسِ چِ ضسُ زازُ

 ّیچىسام. 4       زٍ ٍ یه گعیٌِ. 3             ضاُ. 2            آسفالر. 1    

 ًیسر؟ ساظ حازضِ ضاًٌسگی زض هَضط ػَاهل جعٍ هَضز وسام ضٍاًطٌاسی زیسگاُ اظ -114

   ذَزًوایی تِ زوایل. 2                  ضرػی هالىیر احساس. 1  

 زطافیىی هحطوْای لثال زض فطز زحول آسساًِ تَزى تاال. 4         تطزطی تِ هیل ٍ غطٍض احساس. 3  

 زٌّس؟ اًجام ػولی چِ  سٌگیي زطافیه زاضای ضْطّای والى زض ذػَظ تِ ذَز ضاًٌسگی ظهاى هٌظَض تِ تایسر هی افطاز -115

 ػوَهی ًملیِ ٍسایل اظ اسسفازُ. 4       ذَزضٍ هَلغ تِ سطٍیس. 3     سطیغ حطور. 2    ضیعی تطًاهِ. 1

 گَیٌس؟ هی چِ ضاًٌسگی زض هٌفی ضفساضّای هجوَػِ تِ -116

 سِ ٍ یه هَاضز. 4         زْاجوی ضاًٌسگی. 3      سطیغ ضاًٌسگی. 2      ساظ ذكط ضاًٌسگی. 1  

 تاضس؟ هی خطذاضگط ٍ ذكط خط ضاًٌسُ یه ًطاًگط ضفساض وسام -117

 هىطض ٍ َزُتیْ ّای ظزى تَق. 2                           هىطض غَضذ تِ هسیط زغییط ٍ هاًَض. 1    

 هَاضز زواهی. 4                 زطافیه اظ ضّایی تطای هماتل ذف اظ ػثَض. 3    

 .اسر..………… خسیسُ یه ضاًٌسگی فطٌّگ -118

 ًاهٌاسة. 4                 زیطیي. 3                ًَیي. 2                خَیا. 1    

 اًجام ضَز ؟تاظزیس سكح ضٍغي زطهع ّط اظ چِ هسذ تایس  -118

 ّط هاُ             4- زٍ ّفسِ یه تاض           3-ّفسِ ای یه تاض           2- ضٍظی یه تاض -1
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 لینک های مفید :

 کامپیوتر -ایفون  –قابل استفاده انواع گوشی اندروید  لینک آزمون آیین نامه رانندگی )آزمون شبیه سازی شده آیین نامه رانندگی(

https://www.driveing.ir/azmoon-drive/ 

 لینک اپلیکیشن آزمون آیین نامه رانندگی )نسخه اندروید(

https://www.driveing.ir/app/ 

 لینک تابلو های راهنمایی و رانندگی

https://driveing.ir/boards/ 

 تابلو های مشابه  لینک

https://www.driveing.ir/similar-panel/ 

 که به شما بدهند سریع جواب می دهید )تقاطع حفظ کردنی نیست لطفا یاد بگیرید. سوالیهر  راهنمایی حق تقدم سواالت آیین نامهبا یاد گرفتن  : راهنمای حق تقدم در چهار راه ها لینک 

 

https://www.driveing.ir/right-to-advance/ ) لینک دانلود کتاب ایین نامه پایه سوم )رایگان 

https://driveing.ir/book-driving/ 

 

https://www.driveing.ir/
https://www.driveing.ir/
https://www.driveing.ir/azmoon-drive/
https://www.driveing.ir/app/
https://driveing.ir/boards/
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