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 نمونه سواالت آیین نامه موتور سیکلت

طثق کتاب خذیذ آییي ًاهِ راٌّوایی ٍ تا هطالؼِ ًوًَِ درخلسِ اهتحاى ّیچگًَِ  ًوًَِ سَاالت آییي ًاهِ راٌّوایی ٍ

 . استزسی ًخَاّیذ داضت

 استفادُ کزد؟ (فالضز)تزای کذام هَرد سیز تایذ اس چزاؽ ّطذاردٌّذُ - 1

.   سهاًیکِ در هٌطقِ پارک هوٌَع تَقف کزدُ ایذ.  الف

 سهاًیکِ اتَهثیل ضوا دچار ًقع فٌی ضذُ است.  ب

 سهاًیکِ هیخَاّیذ تِ تزافیک پطت سز خَد در هَرد خطز اطالع دّذ.  ج

 هَارد ب ٍ ج.  د*

 

 :ها تیي ضوا ٍ اتَهثیل جلَیی فاصلِ دٍ ثاًیِ ای هٌاسة خَاّذ تَد چٌاًچِ .  2

 َّا هزطَب ٍ خادُ خیس تاضذ.  ب    َّا هِ آلَد تاضذ .  الف

 َّا تاراًی تاضذ.  د  ٍضؼیت راُ خطک ٍ َّا خَب تاضذ .  ج*

 

 چزاؽ سثش را در جلَی خَد هطاّذُ هی کٌیذ چزاؽ تؼذی کِ رٍضي هیطَد چیست؟ . 3

 قزهش ٍ سرد.  د قزهش .  ج سرد .  ب *سرد ٍ سثش تا ّن .  الف

 

 رٍضي تَدى چزاؽ سرد تِ چِ هؼٌاست؟ . 4

 در پطت خط تایستیذ.  ب     *آهادُ اداهِ هسیز تاضیذ .  الف

 اگز راُ تاس تاضذ.  د اگز افزاد پیادُ ای در حال ػثَر ًثاضٌذ اداهِ هسیز دّیذ .  ج

 

 چزا راًٌذگی در ضة هطکل تز است؟ . 5

 ػذم تطخیع فاغلِ ٍ سزػت ٍسایل ًقلیِ.  ب  ٍخَد هیذاى دیذ طثیؼی کوتز .  الف

 ّوِ هَارد.  د   *کن ضذى تطخیع ػاتز پیادُ .  ج
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 . … تزای استفادُ اس تزهش در حیي راًٌذگی تْتز است . 6

 پاّا ّوَارُ آهادُ تزای تزهش گزفتي تاضذ.  الف

 توام کف پا را رٍی پذال تزهش قزار دّیذ.  ب

 پاضٌِ را رٍی کف اتَهثیل گذاضتِ ٍ تا پٌدِ پذال تزهش را فطار دّیذ.  ج* 

 تا کف پا تزهش را تِ آّستگی فطار دادُ ٍ ّوشهاى کالج تگیزیذ.  د

 

 تزای رٍضي کزدى اتَهثیل اٍلیي کاری کِ تایذ اًجام ضَد چیست؟ . 7

 خالظ کزدى دًذُ، تٌظین غٌذلی، تستي کوزتٌذ، رٍضي کزدى.  الف

 تٌطین آیٌِ ّا، خالظ کزدى دًذُ ٍ رٍضي کزدى.  ب

گزفتي کالج تا پای چپ  .  ج*

 ّیچکذام.  د

 

 ّای سرد چطن گزتِ ای در چِ هحلی دیذُ هی ضَد؟ ّا هیخ در آسادراُ . 8

 تیي ضاًِ خاکی ٍ تاًذ اغلی.  ب  در تاًذ کاّص ٍ افشایص سزػت .  الف

  غالثا در هسیز رفت ٍ تزگطت خادُ ّا ٍ در سوت چپ هسیز.  د    *تیي ّز دٍ تاًذ .  ج

 

 تٌظین صٌذلی تزای چیست؟. 9

  هیذاى دیذ طثیؼی.  ب  پذالْای گاس، تزهش ٍ کالج ٍ دًذُ - تسلط تِ فزهاى.  الف

 ّیچکذام.  د      گشیٌِ الف ٍ ب .  ج*

 هٌظَر اس خط سیگشاگ در حاضیِ ی خیاتاى چیست؟ . 10 

 تَقف کَتاُ آساد است.  ب    هخػَظ تَقف اتَهثیل .  الف

 گشیٌِ الف ٍ ب.  د  ایستادى ٍ ػثَر کزدى اس رٍی آى هوٌَع .  ج*

 ٌّگاهیکِ پلیس راٌّوایی دست خَد را اس هَاسات ًطاًِ پاییي ٍ تاال تزد تِ هؼٌی ایٌست؟ . 11

راًٌذگاى تا سزػت ػثَر کٌٌذ  .  الف
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 راًٌذگاى تایستٌذ.  ب

 راًٌذگاى ٍسیلِ ًقلیِ در حال حزکت اس سزػت خَد تکاٌّذ.  ج*

 تؼذ ػثَر در پطت آى تایستٌذ.  د

 

 کذاهیک اس هَارد ًقص فٌی هحسَب ًوی ضَد؟ . 12

 ًذاضتي چزاغْای خلَ ٍ ػقة. ب   دٍد کزدى هَتَر .  الف

 ًذاضتي تزف پاک کي در راًٌذگی.  د  کن تَدى تاد الستیک .  ج*

 

 در چِ فاصلِ ای اس ٍرٍدی یا خزٍجی هزاکش آتص ًطاًی،پلیس ٍ تیوارستاى ّا تَقف هوٌَع است؟ . 13

  هتزی70.  د  هتزی 15.  ج *هتزی 20.  ب هتزی 5.  الف

 

 َّای گزم تز کذام قسوت اس خَدرٍ ٍ اثز هی گذارد؟ . 14

  تزهش دستی.  ب  تزهش - سیستن فٌز تٌذی.  الف

 کالج- چزخْای خلَ.  د  تاد الستیک ٍ دهای هَتَر .  ج*

 

 چِ سهاًی هی تَاًیذ اس تلفي ّوزاُ در راًٌذگی استفادُ کٌیذ؟ . 15

 فزهاى را تا یک دست تگیزیذ ٍ اتَهثیل را ّذایت کٌیذ.  الف

 استفادُ اس تلفي ّوزاُ حیي راًٌذگی هوٌَع است.  ب*

 فزهاى را تا یک دست تگیزیذ ٍ اتَهثیل را ّذایت کٌیذ.  ج

 ًیاس تِ اًدام یک تلفي اضطزاری تاضذ.  د

 

 کذام هَرد است کِ تِ ٌّگام سثقت گزفتي اس آًْا تایذ فضای تیطتزی را تزای ٍسیلِ ًقلیِ در ًظز گزفت؟. 16

 هاضیي ّای هداٍر.  د خزثقیل .  ج دٍچزخِ - هَتَر سیکلت.  ب *تزاکتَر .  الف
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 کیلَهتز در ساػت در یک جادُ هزطَب در حال راًٌذگی ّستیذ، فاصلِ ضوا تا اتَهثیل 45ضوا تا سزػت  . 17

 جلَئی چٌذ طَل اتَهثیل تایذ تاضذ؟

  طَل اتَهثیل5.  د  طَل اتَهثیل 6.  ج * طَل اتَهثیل 2.  ب  طَل اتَهثیل 4.  الف

 

 ؟. . …در صَرت سرد ضذى چزاؽ راٌّوایی در ٍسش تقاطغ  . 18

  هتَقف هی ضَیذ .  الف

 تزای تخلیِ تقاطغ تِ راُ خَد اداهِ هی دّیذ.  ب*

 تالفاغلِ تزهش کزدُ، تا دًذُ ػقة در پطت خط ػاتز هتَقف هی ضَیذ.  ج

 تذٍى رػایت حق تقذم هی تَاى ػثَر کزد.  د

 :ضوا در ٌّگام راًٌذگی در ضْز هجارس ّستیذ حذاکثز سزػتی هؼادل . 19

  کیلَهتز هؼاتز هحلی20 کیلَهتز در خیاتاًْای ضزیاًی فزػی 50 کیلَهتز در خیاتاًْای ضزیاًی اغلی 60.  الف

  کیلَهتز هؼاتز هحلی30 کیلَهتز در خیاتاًْای ضزیاًی فزػی 50 کیلَهتز در خیاتاًْای ضزیاًی اغلی 60.  ب*

  ککیلَهتز هؼاتز هحلی30 کیلَهتز در خیاتاًْای ضزیاًی فزػی 50 کیلَهتز در خیاتاًْای ضزیاًی اغلی 50.  ج

  کیلَهتز هؼاتز هحلی20 کیلَهتز در خیاتاًْای ضزیاًی فزػی 40 کیلَهتز در خیاتاًْای ضزیاًی اغلی 60.  د

 

 کارتزد رٍش دٍ ثاًیِ تزای چیست؟ . 20

 هَرد الف ٍ ب.  د  تست هَتَر .  ج تخویي هسافت تاٍسیلِ خلَئی .  ب *هحاسثِ سهاى .  الف

 

 :حذاکثز سزػت در جادّْای اصلی . 21

  کیلَهتز85ضة -  کیلَهتز95رٍس .  ب  * کیلَهتز 85ضة -  کیلَهتز60رٍس .  الف

  کیلَهتز95ضة -  کیلَهتز85رٍس .  د   کیلَهتز 90ضة -  کیلَهتز80رٍس .  ج

 

 هْوتزیي ػاهل تصادفات راًٌذگی تا اتَهثیل جلَئی چیست؟ . 22
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 ضزایط آب ٍ َّایی.  ب       ضزایط خادُ .  الف

 هسائل هکاًیکی.  د   ًشدیک ضذى تیص اس حذ تِ اتَهثیل خلَئی –ػذم تَخِ کافی تِ راُ .  ج*

 

 تاتلَّای راٌّوائی کِ هؼوَال فزهاًی را صادر هی کٌٌذ تِ چِ ضکل است؟ . 23

 دایزُ تا حاضیِ قزهش.  ب  *هثلث تا حاضیِ قزهش .  الف

 هستطیل فلص دار تا حاضیِ قزهش.  د  هستطیل تا حاضیِ قزهش .  ج

 

 در کذام هحل است کِ ًثایذ پارک کٌیذ؟ . 24

 در خیاتاًْای فزػی.  ب  در خیاتاى ّای یک طزفِ .  الف

  هتزی تقاطغ ّا ٍ در ایستگاُ اتَتَس15در .  د   *در خیاتاًْای اغلی .  ج

 

 چِ هَاقؼی تایذ تیص اس حذ هزاقة هَتَر سیکلت سَارّا ٍ دٍچزخِ سَارّا تاضیذ؟ . 25

 در خط کطی ػاتز پیادُ.  ب  در خادُ ّای دٍ طزفِ .  الف

 در هحل تقاطغ.  د  *در خیاتاًْای یک طزفِ .  ج

 

 در راّْای دارای جذٍل تزای پارک در سزاسیزی هی تایست؟ . 26

 تزهش دستی را کطیذُ فزهاى را تِ سوت چپ تچزخاًیذ.  ب فزهاى را تِ سوت چپ تچزخاًیذ .  الف

 اتَهثیل را در دًذُ گذاضتِ ٍهاًؼی خلَی الستیک ػقة قزار دّین.  د فزهاى را تِ سوت راست تچزخاًیذ .  ج*

 

 در ضزایط غیز ػادی هاًٌذ تارًذگی ٍ یخثٌذاى کٌتزل ٍ ّذایت ٍ تَقف اتَهثیل تِ کذام دلیل هطکل است؟ . 27

  تِ لحاظ سزهای َّا ٍ خارج ضذى الستیکْا اس حالت طثیؼی.  ب  کن تَدى هیذاى دیذ .  الف

  ب ٍ ج ّز دٍ غحیح.  د تِ لحاظ کاّص ضزیة اغطکاک چزخْا تا خادُ .  ج*

 

 در چِ فاصلِ ای اس پیچْا ٍ تقاطؼْا دٍر سدى هوٌَع هی تاضذ؟ . 28

  هتزی70.  د  هتزی 150.  ج   * هتزی 100.  ب  هتزی 200.  الف

 ج:پاسخ غحیح
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ضوا تِ دًثال یک ٍسیلِ ًقلیِ دیگز تز رٍی یک جادُ خیس راًٌذگی هی کٌیذ، فاصلِ سهاًی تیي ضوا ٍ تایذ  . 29

 تا اتَهثیل جلَئی چقذر ضذ؟

  ثاًی5ِ.  د  ثاًیِ 3.  ج  ثاًیِ 2.  ب  ثاًیِ 4.  الف*

 

 چزا تزای سثقت اس یک ٍسیلِ طَیل تایذ فاصلِ تیطتزی را تا آى حفظ کزد؟ . 30

 ًینکراحت تتَاًین تا سزػت حزکت .  ب    تتَاًین خلَی کاهیَى را تثیٌین .  الف

 الف ٍ ج. د *تزای ایٌکِ در ًقطِ کَلز قزار ًگزفتِ ٍ راًٌذُ کاهیَى تتَاًذ هارا تثیٌذ .  ج

 

 ّا چگًَِ هی تاضذ؟ دستزسی در آسادراُ . 31

 اس طزیق اٍلیي خزٍخی.  ب   اس طزیق تقاسع ّن سطح .  الف

 تا ضْزک یا تقاطغ خادُ دیگز راّی ًذارد.  د  اس طزیق پلْای َّایی ٍ سیزگذرگاّْا .  ج*

 

 تز هی تاضذ؟ چزا راًٌذگی در ضة ًسثت تِ رٍس هطکل . 32

 هحذٍد تَدى هیذاى دیذ راًٌذُ.  ب  ػذم تطخیع فاغلِ ٍ سزػت ٍسیلِ ًقلیِ .  الف

 ّوِ هَارد.  د   *ػذم تطخیع تِ هَقغ ػاتز پیادُ .  ج

 

 رًگ ……تا ًَار حاضیِ . .  …ًیش هی گَیٌذ کِ تیطتز تِ ضکل . .  …تاتلَّای تاس دارًذُ را تاتلَّای  . 33

 ّستٌذ؟

 قزهش- دایزُ- اًتظاهی.  ب  *قزهش - دایزُ- ّطذار دٌّذُ.  الف

 آتی- هثلث- ّطذاردٌّذُ.  د  قزهش - هثلث- اًتظاهی.  ج

 

 ؟. . ……م راٌّوائی تِ تزتیة اٍلَیت ئػال . 34

 خط کطی- فزهاى پلیس- چزاؽ راٌّوا- تاتلَّا.  الف

 خط کطی- چزاؽ راٌّوا- تاتلَّا- فزهاى پلیس.  ب

 فزهاى پلیس- تاتلَّا- خط کطی- چزاؽ راٌّوا.  ج



 

7 
 

 خط کطی- تاتلَّا-  چزاؽ راٌّوا–فزهاى پلیس .  د*

 

رًگ هی . .  … رًگ ٍ سهیٌِ ……تا ًَارّای حاضیِ . .  …تیطتز تِ ضکل . .  …تاتلَ ّای ّطذاردٌّذُ یا  . 35

 تاضذ؟

 سفیذ- قزهش- هزتغ- اخطاری.  ب   آتی - قزهش- دایزُ- اخثاری.  الف

 سفیذ- قزهش- پٌح ضلؼی- اًتطاهی.  د   سفیذ - قزهش- هثلث- اخطاری.  ج*

 

 تِ ٌّگام راًٌذگی در طَل رٍس در ضزایط هِ آلَد چِ کاری تایذ اًجام دّیذ؟ . 36

 اس ًَر تاال استفادُ کٌیذ.  ب  اس ًَر پاییي استفادُ کٌیذ .  الف*

 چزاؽ را رٍضي کٌیذ.  د  چزاؽ راٌّوا را رٍضي کٌیذ .  ج

  

 ٌّگام ًشدیک ضذى تِ پیچ تٌذ در ضزایط جادُ خیس ٍ یخٌذاى چِ کاری تایذ اًجام داد؟ . 37

 اس سزػت خَد تکاّیذ ٍ تا دًذُ سٌگییي حزکت کٌیذ.  ب  *تِ آراهی تزهش دستی را تکطیذ .  الف

 در تواهی هذت کالج را پاییي ًگِ داریذ.  د   تا دًذُ خالظ حزکت کٌیذ .  ج

 

 تا تٌظین صٌذلی کذاهیک اس ضزایط سیز هْیا هی گزدد؟ . 38

 تسلط کاهل تِ فزهاى.  ب   سَْلت در تؼَیض دًذُ .  الف

 ّز سِ هَرد.  د  *ٍ تزهش . تسلط کاهل تِ گاس، کالج .  ج

 

در صَرت کطیذى یذک ٍ یا تاری کِ اس هاضیي تیزٍى سدُ تاضذ تا چِ چیشی تایذ دیگز راًٌذگاى را هتَجِ  . 39

 کزد؟

 پزچن قزهش اًتْای یذک.  ب   چزاؽ قزهش رًگ یذک .  الف

  پزچن سرد ٍ چزاؽ خطز.  د   ساًتی هتز 50پزچن سفیذ تِ اتؼاد .  ج*

 

 هی تاضذ؟ (سَت خطز- آصیز)ٍسائل ًقلیِ اهذادی در چِ هَارد هجاس تِ استفادُ اس ػالئن  . 40
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 ّوِ هَاقغ.  ب  ٌّگام اًدام هاهَریت فَری ٍ هْن .  الف*

 هَرد ب ٍ ج.  د     ٌّگام خطز .  ج

 

 اتَهثیل ضوا در تشرگزاُ دچار ًتع فٌی ضذُ است، تاتلَی هثلثی را در چٌذ هتزی قزار هی دّیذ؟ . 41

  هتزی150.  د * هتزی 70.  ج   هتزی 100.  ب   هتزی 50.  الف

 

 چٌذ تػَیز ًوًَِ سَاالت آییي ًاهِ راًٌذگی هَتَر سیکلت

 :تػَیز سیز تِ چِ هؼٌاست-42

 

 دٍر سدى هوٌَى-1*

 گزدش تِ چپ هوٌَى-2

 گزدش تِ راست هوٌَى-3

 ّیچ کذام-4

 ًام تاتلَی ضکل سیز چیست؟ -43
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 ٍرٍد ٍسائل ًقلیِ هَتَری هوٌَع-1

 ػثَر هاضیي ٍ هَتَر سیکلت هوٌَع-2

 ػثَر ٍسائل ًقلیِ هَتَری هوٌَع-3*

  

 ًام تاتلَی ضکل سیز چیست ؟-44

 

 ضیة خطزًاک-1

 سزتاالیی خطزًاک-2

  درغذ10ضیة سزتاالیی -3*

 




