
 نمونه سواالت آیین نامه راهنمایی و رانندگی

 

 

 فایل رایگان
 

98گردآوری توسط وب سایت درآمد    

www.daramad98.ir 

 

 

این فایل تنها چند نمونه از سواالت آیین نامه مقدماتی و 

صفحه  65اصلی می باشد برای تهیه بسته کامل که در 

 تهیه شده است به سایت ما مراجعه کنید.



1- خستگی و خواب آلودگی راننده چه تأثیری بر رانندگی وی دارد؟ 
الف( افزایش توجه به رانندگی  

ب( افزایش سرعت تصمیم گیری در هنگام بروز خطر
ج( شناسایی صحیح وضعیت رانندگی سایر رانندگان

د( کاهش هوشیاری و سرعت واکنش فرد 

2- تنها زمانی می توانید از تلفن همراه در رانندگی استفاده کنید که ... ؟ 
الف( در یک محل و مکان امن توقف کرده باشید.
ب( وسیله نقلیه شما دارای دنده اتوماتیک باشد.

ج( فرمان را با یک دست بگیرید و اتومبیل را هدایت کنید.  
د( نیاز به انجام یک تلفن اضطراری باشد.

3- اگر چراغ ترمز شما کار نکند چه موقع مجاز به رانندگی هستید؟ 
الف( در طول روز

ب( هیچ وقت
ج( زمانی که به آزمایش رانندگی میروید. 

د( در شرایط اضطراری

4- تاثیرات مواد مخدر چیست؟ 
الف( عدم کنترل راننده در شرایط ضروری

ب( اعتنا نکردن به قوانین رانندگی و فرامین پلیس 
ج( عدم رعایت شئونات و برهم زدن نظم رانندگی  
د( افزایش اعتماد به نفس کاذب - کاهش هوشیاری

5- در حین رانندگی در صورت خستگی باید ... ؟ 
الف( سرعت را کم کرده و به راه ادامه دهیم.  

تازه  هوای  معرض  در  و  کنیم  متوقف  را  اتومبیل  توانستن  به محض  ب( 
قرار گیریم.

ج( با رعایت حق تقدم تغییر مسیر سرعت داده و از سرعت خود بکاهید.  
د( بر سرعت خود می افزاییم تا زودتر به مقصد برسیم.

6- کدام مورد است که به هنگام سبقت گرفتن از آنها باید فضای بیشتری 
را برای وسیله نقلیه در نظر بگیرید؟ 

الف( موتور سیکلت - دوچرخه
ب( تراکتور  
ج( جرثقیل

د( ماشین های مجاور 

7- مفهوم تابلو زیر را بگویید؟ 
الف( عکسبرداری ممنوع   

ب( سینما  
ج( نظارت با دوربین پلیس   

د( کنترل تردد  

8- شما با سرعت 45 کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال رانندگی 
هستید، فاصله ی شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد؟ 

الف( 4 طول اتومبیل 
ب( 2 طول اتومبیل 
ج( 5 طول اتومبیل
د( 3 طول اتومبیل
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10- در صورت زرد شدن چراغ راهنمایی در وسط تقاطع ... ؟ 
الف( متوقف می شوید.

ب( برای تخلیه تقاطع به راه خود ادامه می دهید. 
ج( بدون رعایت حق تقدم میتوان عبور کرد.

د( بالفاصله ترمز کرده با دنده عقب پشت خط عابر متوقف می شوید.  

11- توقف یا ایستادن در کدامیک از محل های زیر مجاز است؟ 
الف( گذرگاه پیاده   

ب( پیاده رو   
ج( کنار وسیله نقلیه ای که خود متوقف می باشد.

د( محدوده پارک آزاد

12- در تقاطع زیر حق تقدم عبور وسایل نقلیه را با ذکر رنگ تعیین نمایید؟ 
الف( سبز - قرمز - آبی یا زرد با هم

ب( قرمز - زرد - سبز - آبی  
ج( زرد - آبی - قرمز - سبز  
د( سبز - آبی - قرمز - زرد  

13- حداکثر سرعت در جاده های اصلی: 
الف( در روز 80 کیلومتر - شب 90 کیلومتر  

ب( در روز 90 کیلومتر - شب 85 کیلومتر 
ج( در روز 95 کیلومتر - شب 85 کیلومتر 
د( در روز 85 کیلومتر - شب 95 کیلومتر 

14- کاربرد روش دو ثانیه برای چیست؟ 
الف( محاسبه زمان

ب( تخمین مسافت خودرو با وسیله جلویی
ج( تست موتور

د( مورد 1 و 3

15- کدام یک از عالئم پلیس راهنمایی زیر به این معنی است که رانندگان 
در هر چهار طرف تقاطع باید پشت خط ایست متوقف شوند؟ 

الف( تصویر 1    
ب( تصویر 2 
ج( تصویر 3
د( تصویر 4  

16- هنگام طوفان - باد شدید بیش از حد مراقب چه مواردی باید بود؟ 
الف( وانت - تراکتور  

ب( ماشین های مجاور - وسایل نقلیه سنگین  
ج( موتورسیکلت و دوچرخه  

د( ماشین های حامل مسافر - ماشین های حامل بار

9- شما در هنگام رانندگی در شهر مجاز هستید حداکثر سرعتی معادل: 
الف( 50 کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، 50 کیلومتر در خیابان 
های شریانی فرعی و 30 کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید.  

ب( 60 کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، 50 کیلومتر در خیابان های 
شریانی فرعی و 20 کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید. 

ج( 60 کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، 50 کیلومتر در خیابان های 
شریانی فرعی و 30 کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید. 

د( 60 کیلومتر در خیابان های شریانی اصلی، 40 کیلومتر در خیابان های 
شریانی فرعی و 20 کیلومتر در معابر محلی و میادین حرکت کنید. 
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17- تابلوی زیر چه خطری را هشدار میدهد؟ 
الف( سرباالیی خطرناک 

ب( شیب خطرناک
ج( شیب سرباالیی 

د( شیب

18- مهمترین عامل تصادفات رانندگی با اتومبیل جلویی چیست؟ 
الف( شرایط آب و هوایی  

اتومبیل  به  حد  از  بیش  شدن  نزدیک   - راه  به  کافی  توجه  عدم  ب( 
جلویی

ج( شرایط جاده
د مسائل مکانیکی  

19- تابلوهای راهنمایی که فرمانی صادر می کنند به چه شکل است؟ 
الف( مستطیل با حاشیه قرمز

ب( مثلث با حاشیه قرمز
ج( دایره با حاشیه قرمز

د( مستطیل فلش دار با حاشیه قرمز

20- چه موقعی باید بیش از حد مراقب موتورسیکلت سوارها و دوچرخه 
سوار ها باشید؟ 

الف( در محل تقاطع ها
ب( در جاده دو طرفه

ج( در خط کشی عابرین پیاده 
د( در خیابان های یکطرفه

21- در کدام محل است که نباید پارک کنید؟ 
الف( خیابان اصلی

ب( در 15 متری تقاطع ها و ایستگاه های اتوبوس 
ج( در خیابان فرعی

د( در خیابان های یک طرفه

22- مفهوم تابلوی زیر را بگویید؟ 
الف( سبقت مجاز

ب( پایان تمام محدودیت ها
ج( پایان منطقه محدوده سرعت

د( هیچ کدام

23- مفهوم تابلوی زیر را بگویید؟ 
الف( ورود به راه اصلی از راست   

ب( فرعی به اصلی از راست  
ج( اصلی به فرعی از راست   

د( ورود به جاده اصلی از چپ  

24- به دنبال یک کامیون بزرگ در حال حرکت هستید، کامیون به تقاطع 
رسیده و عالمت میدهد که به سمت راست گردش کند، ولی در عین حال 

به سمت چپ متمایل می شود، چه کار باید انجام دهید؟ 
الف( فاصله را کامال در پشت سر او حفظ کرده و فضا را برای گردش او 

آزاد می گذارید.
ب( نزدیک می شوید که به سرعت از او سبقت بگیرید.  

ج( تصور میکنید که عالمت را اشتباه داده و قصد گردش به چپ را دارد.  
د( وقتی کامیون سرعت را کم میکند از او سبقت میگیرد.  
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26- خطوط به رنگ زرد به صورت زیگزاگ در حاشیه راه های متصل به 
پیاده رو نشانگر چیست؟ 

الف( عبور کردن و ایستادن روی آنها ممنوع است. 
ب( ایستادن روی آنها آزاد است.

ج( پارک برای وسیله نقلیه  
د( هیچ کدام

27- تابلوی ورود از هر دو طرف ممنوع کدام است؟    
الف( شکل شماره 1    
ب( شکل شماره 2    
ج( شکل شماره 3    
د( شکل شماره 4   

28- در راه های دارای جدول برای پارک در سراشیبی می باید ... ؟
الف( ترمز دستی را کشیده فرمان را به سمت جدول برگردانیم.

ب( فرمان را به سمت جدول چرخانده و اتومبیل را در دنده بگذاریم.
ج( اتومبیل را در دنده گذاشته و مانعی جلوی الستیک عقب قرار میدهم.
د( ترمز دستی را کشیده، فرمان را به سمت جدول بچرخانیم و اتومبیل را 

در دنده عقب قرار دهیم.

چه  در  را  خود  پیچید،  می  راست  سمت  به  طرفه  یک  خیابان  در   -29
موقعیتی قرار می دهید؟ 

الف( تنها در قسمت چپ خط وسط قرار بگیرید. 
ب( در باند سمت چپ قرار بگیرید. 

ج( در باند سمت راست قرار بگیرید. 
د( در هر باندی امکان دارد.

30- مستطیل افقی معموأل برای تابلو های ... به کار میرود؟ 
الف( راهنما و هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری

ب( راهنما برای تابلو های دستوری و خدمات
ج( هشدار دهنده برای خطر

د( دستوری و آگاهی از خطرات

25- راه لغزنده است مربوط به کدام گزینه می باشد؟          
الف( شکل شماره 1    
ب( شکل شماره 2    
ج( شکل شماره 3    
د( شکل شماره 4   
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1- چرا رانندگی در شب مشکل تر است؟ 
الف( وجود میدان دید طبیعی و کمتر 

ب( عدم تشخیص فاصله و سرعت وسایل نقلیه 
ج( کم شدن تشخیص عابر پیاده 

د( همه موارد

2- برای استفاده از ترمز در حین رانندگی بهتر است؟ 
الف( پا همواره آماده برای ترمز گرفتن باشد.
ب( تمام کف پا را روی پدال ترمز قرار دهید.

را  ترمز  پدال  پنجه  با  و  گذاشته  اتومبیل  کف  روی  را  پا  پاشنه  ج( 
دهید.  فشار 

د( با کف پا ترمز را به آهستگی فشار داده و همزمان کالچ بگیرید. 

3- مفهوم تابلوی زیر چیست؟ 
الف( تقاطع بدون راه بند 

ب( تقاطع راه آهن با راه بند
ج( تقاطع راه آهن بدون راه بند

د( تقاطع با راه آهن 

4- رانندگان هنگام مشاهده این خطوط چه کاری باید انجام دهند؟ 
الف( با سرعت عبور کنید.  
ب( به راست گردش کنید. 

ج( به چپ گردش کنید. 
د( توقف کامل نمایید و با رعایت احتیاط 

سرعت کم و رعایت حق تقدم عبور کنید. 

5- نحوه گرفتن صحیح فرمان اتومبیل در حالت معمول کدام است؟ 
الف( با یک دست به فرمان و با دست دیگر دنده را می گیریم.  

ب( با هر دو دست و از خارج فرمان را می گیریم.
ج( با یک دست خارج فرمان و با دست دیگر داخل فرمان را می گیریم.  

د( با هر دو دست فرمان را در پایین نگه می داریم.  

6- ترتیب کدام یک از پاسخ های زیر برای روشن کردن اتومبیل صحیح است؟ 
الف( خالص کردن دنده، تنظیم صندلی، بستن کمربند، روشن کردن 

ب( تنظیم آینه ها، خالص کردن دنده و روشن کردن 
ج( گرفتن کالچ، خالص کردن دنده و روشن کردن 

د( هیچکدام

7- پس از روشن شدن موتور و آماده بودن برای حرکت ابتدا باید کدام 
عمل را انجام داد؟

الف( ابتدا کمربند ایمنی خود را ببندید و مطمئن شوید که سرنشینان نیز 
کمربند ایمنی خود را بسته اند.

ب( ترمز دستی را خالص کنید. 
ج( در حالی که با پای راست ترمز را گرفتیم با پای چپ کالچ را فشار میدهیم.
د( ترمز پایی را چند بار فشار دهیم تا از سالمت ترمز پایی مطمئن شویم. 

8- میخ های زرد چشم گربه ای در چه قسمتهایی نصب می شود؟ 
الف( در مسیرهای ورودی و خروجی و باندهای کاهش و افزایش سرعت 

ب( بین شانه خاکی و باند اصلی 
ج( بین هر دو باند مجاز  

د( غالبًا در مسیر رفت و برگشت جادهها و در سمت چپ مسیر )یا بین 
محل خالی وسط آزاد راه و باند اصلی(  
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10- خطوط هاشور زیر به چه معنا می باشد؟ 
الف( موانع در راه است   

ب( سرعت   
ج( توقف کامل

د( گردش به راست 

11- منظور از خط زرد رنگ زیگزاگ در حاشیه خیابان چیست؟ 
الف( مخصوص توقف اتومبیل   

ب( توقف کوتاه آزاد است. 
ج( ایستادن روی آن ممنوع است.   

د( گزینه 1 و 2   

12- در چه زمان از دور دو فرمانه میتوان استفاده کرد؟ 
الف( عرض راه محدود باشد. 

ب( تقاطع های کوچک  
ج( رسیدن به موانع در خیابانهای کم عرض  

د( وارد شدن به کوچه بن بست  

13- در شکل مقابل حق تقدم عبور با کدام وسیله است؟ 
الف( ماشین سفید
ب( ماشین مشکی

ج( ماشین قرمز
د( ماشینی که سرعتش بیشتر است.

14- یکی از راه های کاهش مصرف سوخت کدام است؟ 
الف( حرکت با سرعت زیاد   

ب( عدم تنظیم موتور   
ج( تنظیم باد تایر ها   

د( باز کردن ترموستات خودرو در تابستان   

15- گواهینامه رانندگی را بنا به درخواست چه کسی باید ارائه نمود؟ 
الف( مکانیک 

ب( بازرس اتومبیل 
ج( پلیس ترافیک

د( مأمور کنترل راه

16- در وضعیت راه خشک و هوای خوب فاصله بین شما و اتومبیل جلویی 
... می باشد؟ 
الف( 4 ثانیه 

ب( 2 ثانیه 
ج( 1 ثانیه 
د( 3 ثانیه

9- تنظیم صندلی برای چیست؟ 
الف( تسلط بر فرمان پدال های گاز ترمز و کالچ و دنده  

ب( میدان دید طبیعی 
ج( گزینه یک و دو 

د( نقطه ی کور برای راننده از بین میرود.

آزمون 12



17- مفهوم تابلو را بگویید؟ 
الف( آزاد راه 
ب( پایان راه

ج( خیابان اصلی
د( گذرگاه

18- تابلوهای گذرگاه عابر پیاده کدام گزینه می باشد؟ 
الف( شکل شماره 1    
ب( شکل شماره 2   
ج( شکل شماره 3    
د( شکل شماره 4   

19- هنگامی که پلیس راهنمایی دست خود را از موازات شانه پایین و باال 
ببرد به چه معنا است؟ 

الف( رانندگان با سرعت عبور کنند. 
ب( رانندگان بایستند.

ج( رانندگان وسایل نقلیه در حال حرکت از سرعت
 خود بکاهند. 

د( بعد از عبور پشت سر او بایستند.

20- تابلوها در آزاد راه ها به رنگ ... هستند؟ 
الف( آبی

ب( قرمز  
ج( سفید

د( سبز

21- جهت رانندگی خوب باید از چه فاصله ای پالک اتومبیل ها را بخوانید؟ 
الف( از فاصله 15 متری

ب( از فاصله 10 متری
ج( از فاصله 20 متری
د( از فاصله 25 متری

22- قصد دارید تا منزل رانندگی کنید عینک خود را جهت رانندگی الزم 
دارید را پیدا نمیکنید چه باید انجام دهید؟ 

الف( از مسیرهای خلوت به آرامی برانید. 
ب( از عینک یکی از دوستان استفاده کرده تا منزل رانندگی کنید.  

ج( به هنگام شب رانندگی کنید تا اینکه نور معابر به شما کمک کنند.  
د( باید به طریقی به منزل بروید که به رانندگی نیاز نباشد.

23- تابلوی زیر یعنی؟ 
الف( حداکثر سرعت 30 کیلومتر 

ب( حداقل سرعت 30 کیلومتر
ج(پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر 
د( پایان حداکثر سرعت 30 کیلومتر

24- تابلوی زیر به چه معنا می باشد ؟ 
الف( خیابان اصلی

ب( ورود ممنوع
ج( ایستادن ممنوع
د( رعایت حق تقدم
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26- مفهوم تابلوی زیر چیست؟ 
الف( منطقه ایستادن ممنوع   

ب( توقف ممنوع  
ج( ایستادن ممنوع    

د( ایست  

و  پلیس  نشانی  آتش  مراکز  و خروجی  ورودی  از  ای  فاصله  در چه   -27
بیمارستانها توقف ممنوع است؟ 

الف( 5 متر   
ب( 20 متر   
ج( 15 متر   
د( 70 متر  

28- در شکل زیر حق تقدم با ... می باشد؟ 
الف( خودرو سفید    

ب( عابر پیاده    
ج( خودرو مشکی  

د( خودرو قرمز

29- کدام تابلو به معنای پرتاب سنگ می باشد؟
الف( شکل شماره 1
ب( شکل شماره 2
ج( شکل شماره 3
د( شکل شماره 4

30- کم بودن باد الستیک بر کدام مورد زیر اثر میگذارد ؟ آن را مشخص کنید .
الف( ترمز کردن و هدایت و کار فرمان

ب( تعویض دنده
ج( گرم شدن موتور

د( نیروی موتور

25- تابلوی زیر چیست؟
الف( راه یک طرفه

ب( خیابان یک طرفه
ج(فقط عبور به راست مجاز
د( فقط عبور مستقیم مجاز
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