
 1آزمون موتورسیکلت 

نیازمند ... است که بدون رعایت آن ها، رانندگی ایمن امکان  موتورسیکلترانندگی با  :1سؤال 

 پذیر نمی باشد؟

   الف( آمادگی جسمانی

 ب( مهارت کافی 

 ز ج( تمرک

 ✅د( همه موارد 

 از پای چپ برای کنترل چه چیزی استفاده می شود؟ :2سؤال 

  الف( گاز

 ب( ترمز عقب 

 چ ج( کال

 ✅دال دنده د( پ

موتور سوار به دلیل استفاده از تمامی اعضای بدن در رانندگی، به ویژه ... و ... باید از  :3سؤال 

 سالمت جسمانی بهره مند باشد؟

 ✅ الف( دست و پا 

 ب( دست و چشم 

 م ج( پا و چش

 ش د( دست و گو



ت، رابطه ... با یکدیگر دارند، کلو تعادل موتورسی : میزان سطوح تماس وسیله با زمین4سؤال 

 یعنی هر چه سطح اتکا ... باشد، تعادل وسیله نیز ... می یابد؟

 افزایش  -کمتر  -الف( مستقیم 

 ش افزای -بیشتر  -ب( عکس 

 ✅ش کاه -کمتر  -ج( مستقیم 

 ش افزای -کمتر  -د( مستقیم 

 : بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتوری کدام است؟5سؤال 

 ✅ی ف( آلودگی دیدارال

 ی ب( آلودگی شنیدار

 ا ج( آلودگی هو

 رد د( همه موا

بیند ... و ...  ی: هنگام تصادف از بغل یا واژگونی، اولین قسمتی که بیشتر آسیب م6سؤال 

 است؟

 ساق و مچ دست  الف(

 ن ب( سر و گرد

 ✅پا ج( ساق و مچ 

 پا د( دست و 

ین دو چرخ زیاد و ارتفاع زین کم و دستگیره ها در کدام نوع موتورسیکلت فاصله ب :7سؤال 

 بلند می باشند؟



 الف( مسافرتی 

 ب( ورزشی یا مسابقه ای 

 ✅ج( کروزر یا تفریحی 

 د( استاندارد یا شهری 

: هنگام کج کردن موتورسیکلت به منظور عبور از پیچ ها، سطح اتکا ... می یابد و باید 8سؤال 

 سرعت را ... داد؟

 کاهش  -الف( افزایش 

 ✅کاهش  -ب( کاهش 

 افزایش  -ج( کاهش 

 افزایش  -د( افزایش 

: کدام نوع موتورسیکلت برای استفاده در جاده های صاف و آسفالته طراحی شده و 9سؤال 

 دارای چرخ های کوچک و بدنه اسپرت و فانتزی می باشد؟

 الف( موتوکراس 

 ( تریال ب

 ✅( اسکوتر ج

 ( تورینگ د

 وتورسیکلت به چه منظور به صورت پره ای ساخته می شود؟: چرخ های م10سؤال 

 الف( کاهش وزن 

 ب( کاهش قیمت 



 ج( حفظ منطقی استحکام 

 ✅د( همه موارد 

 : موتورهای دو زمانه به دلیل ... منسوخ شده اند؟11سؤال 

 الف( قیمت باال 

 ✅ب( آالیندگی باال 

 ج( قدرت کم 

 د( همه موارد 

 وتور چیست؟: وظیفه روغن در م12سؤال 

 الف( روان نمودن حرکت قطعات 

 ب( خنک کاری 

 ج( تمیز نمودن بلوک موتور 

 ✅د( همه موارد 

 : انتقال نیرو در ترمز جلو توسط .... انجام می شود؟13سؤال 

 الف( اهرم 

 ب( روغن ترمز 

 ✅ج( سیم های فلزی 

 د( پدال 

 ی باشد؟: مهمترین بخش های سیستم انتقال قدرت ... و ... م14سؤال 

 ✅الف( کالچ و گیربکس 



 ب( گیربکس و موتور 

 ج( چرخ ها و موتور 

 د( زنجیر چرخ و گیربکس 

 : وظیفه کالچ، قطع و وصل ارتباط میان ... و ... می باشد؟15سؤال 

 الف( بلوک موتور و چرخ ها 

 ✅ب( بلوک موتور و گیربکس 

 ج( زنجیر چرخ و چرخ ها 

 د( بلوک موتور و زنجیر چرخ 

 میزان مناسب آزادی یا سفتی زنجیر چرخ باید چه مقدار باشد؟ :16ل سؤا

 ✅میلیمتر  15الف( 

 میلیمتر  10ب( 

 میلیمتر  25ج( 

 میلیمتر  10د( 

 : بدترین نوع آسیب در تصادف موتورسیکلت از ناحیه ... و ... می باشد؟17سؤال 

 الف( دست و پا 

 ✅ب( سر و گردن 

 ج( سر و قفسه سینه 

 ا د( سر و پ

 : کدام قطعه ولتاژ باتری را تا چند هزار برابر افزایش و سپس به شمع انتقال می دهد؟18سؤال 



 الف( وایر شمع 

 ب( باتری 

 ج( دینام 

 ✅د( کوئل 

 : کاله ایمنی استاندارد باید حداقل تا ... درجه به هر طرف، تأمین میدان دید نماید؟19سؤال 

  45الف( 

  180الف( 

  360الف( 

 ✅ 105الف( 

 : چراغ نور پایین موتورسیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟20سؤال 

 متر  30الف( 

 ✅متر  35ب( 

 متر  60ج( 

 متر  150د( 

 سواری با رنگ روشن استفاده کرد؟ : چرا باید از لباس های مخصوص موتور21سؤال 

 الف( مقاومت بیشتر نسبت به رنگ تیره 

 گ تیره ب( راحتی بیشتر نسبت به رن

 ج( زیبایی بیشتر نسبت به رنگ تیره 

 ✅د( جلب توجه سایر رانندگان به خود و موتورسیکلت 



 سواری بدون استفاده از ... ممنوع است؟ : طبق قوانین و مقررات، موتور22سؤال 

 الف( دستکش مخصوص 

 ✅ب( کاله ایمنی 

 ج( عینک مخصوص 

 سواری  د( کفش مخصوص موتور

 سیکلت باید تا چه مسافتی را روشن نماید؟باال موتور: چراغ نور 23سؤال 

 متر  30الف( 

 متر  35ب( 

 متر  60ج( 

 ✅متر  150د( 

 : تایرهای موتورسیکلت باید نزدیک به ... میلیمتر آج داشته باشند؟24سؤال 

 ✅الف( یک 

 ب( دو 

 ج( یک و نیم 

 د( دو و نیم 

 له ... شنیده شود؟ : صدای بوق موتورسیکلت باید حداقل از فاص25سؤال 

 متری  100الف( 

 متری  70ب( 

 متری  50ج( 



 ✅متری  30د( 

 : آسیب پذیرترین اعضا در موتور سواری عبارت اند از: ...؟ 26سؤال 

 ✅الف( دست ها، پاها، سر 

 ب( چشم ها، دست ها، بینی 

 ج( کمر، پاها، سر 

 د( سر و دست ها 

 یب دارای ... و ... پایه می باشد؟: جک بغل و وسط موتورسیکلت به ترت27سؤال 

 ✅الف( یک و دو 

 ب( دو و یک 

 ج( دو و دو 

 د( یک و سه 

معموالً کلیدهای چراغ های جلو در سمت ... و کلیدهای چراغ های راهنما در سمت  :28سؤال 

 ... فرمان می باشد؟

 ✅چپ  -الف( راست 

 راست  -ب( چپ 

 چپ  -ج( چپ 

 راست  -د( راست 

 ه ایمنی استاندارد، کالهی است که دارای .... باشد؟: کال29سؤال 

 الف( مقاومت 



 ب( طلق جلو 

 ج( وزن کم 

 ✅د( مجوز سازمان ملی استاندارد ایران 

 : چرا راکب موتورسیکلت هنگام تصادف در معرض آسیب پذیری بیشتری می باشد؟30سؤال 

 الف( سرعت زیاد موتورسیکلت 

 ب( سرعت زیاد خودرو 

 ✅ر موتورسیکلت ج( حفاظ کمت

 د( عدم استفاده از کاله ایمنی 

 2آزمون موتورسیکلت 

 : انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط .... انجام می شود؟1سؤال 

 الف( اهرم 

 ب( روغن ترمز 

 ✅ج( سیم فلزی 

 د( پدال 

: در صورتی که در حادثه ای، قفسه سینه بیمار حرکت می کند اما جریان هوا شنیده 2سؤال 

 یا احساس نشود نشانه چیست؟

 الف( انسداد ریه و رسیدگی فقط توسط دکتر متخصص 

 ✅ب( انسداد راه هوایی و باید راه هوایی را باز کرد 

 ج( ایست قلبی و تماس با اورژانس 




