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، ؟ این سوالیست که ذهن بسیاری را درگیر کرده است. برخی از افراد چگونه است ینامه اصل نییآزمون آ

افراد باید برای آید.  خواهند برای اخذ گواهینامه رانندگی اقدام نمایند، سواالتی برایشان پیش می هنگامی که می

باید بگوییم که آزمون آیین نامه اصلی کمی  کنند.گرفتن گواهینامه رانندگی، در این آزمون نمره قبولی دریافت 

هایی است که در  آزمون آیین نامه اصلی شامل سواالت و آمادگی باشد. تر می از آزمون آیین نامه مقدماتی سخت

 این مقاله درباره آنها صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

 آزمون آیین نامه اصلی چیست؟

های گواهینامه برای اینکه بتوانند  نامه اصلی یک امتحان آیین نامه است که متقاضی باید بگوییم که آزمون آیین

 گواهینامه اخذ نمایند احتیاج دارند تا در مرحله دوم این آزمون آیین نامه را با موفقیت سپری نمایند.

آزمون آیین نامه  وار جهت قبول شدن در مطالعه نمودن کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی به صورت روزنامه

 اصلی گره گشا نخواهد بود.

یاری ما را برای قبول شدن در این آزمون  ها رعایت آن کارهای تجربی و همچنین علمی وجود دارد که راه

 نماید. می

 آزمون آیین نامه اصلی چند سوال دارد و زمان آن چقدر است؟

 و چند سوال دارد؟ گونه استچ ینامه اصل نییآزمون آآید که:  حتما برایتان سوال پیش می

 سوال مطرح خواهد شد. 30باید بگوییم که در این آزمون تعداد 

 باشند. سوالی که در آزمون آیین نامه اصلی هستند تستی می 30تمامی این 

 های مختلف کتاب آیین نامه هستند. این سواالت از قسمت

 مان دارید.دقیقه ز 20درباره زمان این آزمون نیز باید بگوییم که شما 

 دقیقه شما باید به همه سواالت پاسخ دهید. 20در این 



 

دقیقه، به یک آزمون آیین نامه پاسخ داده  20شما پیش از آزمون آیین نامه اصلی تالش نمایید تا در مدت زمان 

 و خودتان را در یک فضایی شبیه فضای برگزاری آزمون آیین نامه اصلی واقعی تجسم کنید.

 از آیین نامه اصلی های قبل آمادگی

شود، در فکر همه ما امتحان شهری یا همان امتحان  معموال وقتی صحبت از آمادگی قبل از امتحان رانندگی می

 آید. عملی می

توانید  اما امتحان کتبی یا همان آزمون آیین نامه اصلی هم نیاز به آمادگی دارد و اگر برای آن آماده نباشید، نمی

 .امتحان را قبول شوید

 برای مثال، برای افراد مختلف، مشکالتی در رابطه با آماده نبودن نظیر:

 استرس داشتن 

 ضعف در حفظ کردن یا یادگیری مباحث و سواالت 

 اند را هم فراموش کنند. شود هرآنچه یاد گرفته بی خوابی قبل از امتحان که باعث می 

 واالت را یاد بگیرند.هایی که باید مطالعه کنند و س تفکرات اشتباه در مورد ساعت 

 و غیره 

 وجود دارد که حتما باید این مشکالت را حل کنند.

 های مطالعه و یادگیری اشاره کردیم. در بخش باال، به موضوع تفکرات اشتباه در مورد ساعت

 این موضوع بسیار حائز اهمیت است و حتما باید به آن توجه کنید.

توانند  آخر شب، ذهن آنها بهتر کار کرده و مطالب را بهتر و سریعتر می ها یا کنند که در نیمه بعضا افراد فکر می

 یاد بگیرند.

 گویند، بهترین زمان برای مطالعه، اول صبح است. بعضی دیگر از افراد هم نظری کامال برعکس دارند و می



 

توانید مطالعه  تر میدر این باره، بهترین گزینه این است که خودتان تست کنید و ببینید که آیا شما در صبح به

 کنید، یا در شب.

 نمونه سواالت آیین نامه اصلی

های بسیار ساده برای اینکه موقع امتحان به اشتباه برنخورید و امتحان  قبل از امتحان آیین نامه اصلی، یکی از راه

 را به سادگی قبول شوید، مشاهده و زدن تست ها و نمونه سواالت آیین نامه اصلی است.

شوند و به قول معروف، سواالت پرتکرار هستند و ما  االت هستند که معموال در این امتحان آورده میبعضی سو

 کنیم: در زیر به تعدادی از آنها اشاره می

 چرا رانندگی در شب مشکل تر از رانندگی در روز است؟ 

 جهت استفاده بهتر از ترمز، در هنگام رانندگی چه باید کرد؟ 

 کردن اتومبیل کدام است؟ اولین اقدام جهت روشن 

 چه زمانی باید از دور دو فرمان استفاده کنیم؟ 

 ترین شیوه گرفتن فرمان در حالت معمولی کدام است؟ صحیح 

 اولین اقدام پس از روشن کردن اتومبیل و موقع حرکت، کدام است؟ 

 دلیل تنظیم صندلی قبل از حرکت چیست؟ 

 معنای خط هاشور چیست؟ 

 حاشیه خیابان قرار دارند، به چه معنا هستند؟زاگ وقتی در  خطوط زیگ 

 هایی که بسیار پر تکرار است در این آزمون، سواالت در مورد تابلو هاست. همینطور یکی دیگر از انواع سوال

 شوند: هایی که اینگونه پرسیده می مثال سوال



 

 این تابلو بیانگر چیست؟

 شما باید پاسخ آنرا انتخاب کنید.دهد و  و در ادامه شکل یک تابلو را به شما نشان می

 


