
 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 



  هیچکدامد( 

 : منظور از کشیدن دنده معکوس چیست؟3سؤال 

 الف( کاهش دنده از سبک به سنگین در شرایط عادی 

 ✅اهش دنده از سبک به سنگین در شرایط غیر معمول ب( ک

 ج( کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط عادی 

 د( کاهش دنده از سنگین به سبک در شرایط غیر معمول 

 : رفتارهای نابهنجار ترافیکی باعث ایجاد چه مشکلی می گردند؟4سؤال 

 ✅الف( پرخاشگری اجتماعی و ترافیکی 

 انی ب( مشکالت روحی و رو

 ج( مشکالت ترافیک و شخصیتی 

 د( ایجاد آلودگی صوتی و آلودگی هوا 

 ثانیه ای، فاصله ایست که ... ؟ 5: منظور از فاصله 5سؤال 

 ✅ثانیه طی می کند  5الف( وسیله نقلیه شما در مدت 

 ثانیه به سرعت مورد نظر می رسد  5ب( وسیله نقلیه شما در مدت 

 متر را طی می کند  500ثانیه مسافت  5ج( وسیله نقلیه شما در مدت 

 د( هیچکدام 

 : اولین کاری که در یک صحنه تصادف باید انجام داد کدام مورد است؟6سؤال 

 ✅الف( جلوگیری از وقوع حادثه دیگر 

 ب( حفظ صحنه تصادف 



 ج( خروج مصدومان 

 د( روشن کردن فالشرهای خودرو 

 ... است؟: کم کردن دنده نسبت به افزایش دنده 7سؤال 

 ✅الف( دشوارتر 

 ب( آسانتر 

 ج( تفاوتی ندارد 

 د( امکان پذیر نیست 

 : عالئم هشدار دهنده برای خطر به چه شکلی ترسیم می شوند؟8سؤال 

 الف( دایره 

 ✅ب( مثلث 

 ج( لوزی 

 د( مربع 

 : لرزش فرمان در سرعت های باال نشانه چیست؟9سؤال 

 الف( کم بودن باد تایرها 

 دن باد تایرها ب( زیاد بو

 ✅ج( باالنس نبودن چرخ ها 

 د( همه موارد 

 : از پای راست برای کنترل کدام پدال ها استفاده می شود؟10سؤال 

 الف( گاز 



 ✅ب( ترمز 

 ج( کالچ 

 د( گزینه الف و ب 

 : راه محلی چگونه راهی می باشد؟11سؤال 

 الف( خیابان های شریانی فرعی را به اصلی متصل می کند 

 وچه ها را به خیابان های شریانی اصلی متصل می کند ب( ک

 ✅ج( کوچه ها را به خیابان های شریانی فرعی متصل می کند 

 د( خیابان های فرعی را به خیابان های اصلی متصل می کند 

 : وظیفه .... ایجاد تعادل میان سرعت و نیرو می باشد؟ 12سؤال 

 الف( دیفرانسیل 

 ب( کالچ 

 ✅ج( گیربکس 

 پدال گاز د( 

 : آلودگی دیداری به چه معناست؟13سؤال 

 الف( تأثیر بر میزان دید راننده 

 ب( هوای مه آلود 

 ج( تأثیرات گازهای خروجی مخرب از وسایل 

 ✅د( تأثیر عینی نامطلوب ناشی از دید وسیله نقلیه 

 : چه کسانی مجاز به هدایت ترافیک هستند؟14سؤال 



 الف( نیروی کمکی 

 ص خودمان ب( با تشخی

 ج( رانندگان دارای گواهینامه پایه یک 

 ✅د( پلیس راهنمایی و پلیس مدرسه و کارگران تعمیرات 

 : پدال دنده مستقیماً با کدام قسمت ارتباط دارد؟15سؤال 

  دیفرانسیلالف( 

  گیربکسب( 

  جعبه دندهج( 

 ✅ گزینه ب و جد( 

 وظیفه سیم ترمز چیست؟ :16سؤال 

 الف( حرکت موتور 

 ب( روشن کردن چراغ ترمز 

 ✅ج( انتقال نیرو 

 د( همه موارد 

 : انتقال نیرو در ترمز جلو توسط .... انجام می شود؟17سؤال 

 الف( اهرم 

 ب( روغن ترمز 

 ✅ج( سیم های فلزی 

 د( پدال 



 کدام یک از گزینه ها نقص فنی محسوب نمی شود؟ :18سؤال 

 الف( نداشتن چراغ های جلو و عقب 

 ن ترمز جلو ب( نداشت

 ✅ج( کم بودن باد الستیک ها 

 د( همه موارد 

: در صورتی که با تغییر مسیر ناگهانی وارد حاشیه راه و سطوح شنی و لغزنده می 19سؤال 

 شوید، بهتر است ابتدا سرعت خود را ... داده و سپس به ... تغییر مسیر دهید؟

 آرامی  -الف( افزایش 

 آرامی  -ب( کاهش 

 سرعت  -ج( افزایش 

 ✅سرعت  -د( کاهش 

: ممکن است رانندگان پشت سر موتورسیکلت در روز، متوجه ترمز گرفتن 20سؤال 

 موتورسیکلت نشوند، چه راه کاری پیشنهاد می کنید؟

 ✅الف( فشردن متناوب پدال ترمز 

 ب( روشن کردن راهنما 

 ج( فشردن پایدار پدال ترمز 

 د( استفاده از بوق 

 ر خوردن چرخ عقب موتورسیکلت به هر سمت، فرمان را باید .... ؟: در هنگام س21سؤال 

 ✅الف( به همان سمت سر خوردن بگیرید 



 ب( به سمت مخالف سر خوردن بگیرید 

 ج( رها کرد و ترمز گرفت 

 د( فرمان را باید محکم گرفت 

 : از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می شود؟22سؤال 

 الف( گاز 

 ب( ترمز 

 ✅دنده  ج(

 د( هیچکدام 

 : قبل از ترک موتورسیکلت مطمئن شوید که .... ؟23سؤال 

 الف( موتورسیکلت در دنده یک قرار گرفته باشد 

 ب( چرخ جلو قفل شده باشد 

 ج( سوئیچ را برداشته باشید 

 ✅د( همه موارد 

در پشت سر یک اتومبیل همیشه در مسیری حرکت کنید که از  : هنگام حرکت24سؤال 

 ریق ... سایر وسایل نقلیه در میدان دید آن ها قرار بگیرید؟ط

 الف( آینه بغل 

 ✅ب( آینه جلو 

 ج( پنجره کناری 

 د( همه موارد 



 : انتقال نیرو در سیستم ترمز پایی توسط .... انجام می شود؟25سؤال 

 الف( اهرم 

 ب( روغن ترمز 

 ✅ج( سیم فلزی 

 د( پدال 

 هوای مه آلود چه کار باید انجام داد؟ : در رانندگی در روز و26سؤال 

 الف( از نور باال استفاده کرد 

 ✅ب( از نور پایین استفاده کرد 

 ج( از چراغ های راهنما استفاده کرد 

 د( چراغ ها باید خاموش باشند 

 : مبدل کاتالیستی در کجا قرار دارد و چه کاری انجام می دهد؟27سؤال 

 ش می دهد توان موتور را افزای -الف( شمع 

 باعث افزایش سرعت خودرو می شود  -ب( شمع 

 ✅گازهای مضر را به بی ضرر تبدیل می کند  -ج( اگزوز 

 باعث کاهش صدای ناهنجار موتور می شود  -د( اگزوز 

 : یکی از موارد افزایش احتمال خطر در شب ....28سؤال 

 الف( استفاده از چراغ ها 

 ب( استفاده از سایبان 

 ✅میدان دید راننده  ج( کم بودن



 د( خواب آلودگی راننده 

: هنگامی که در پشت سر یک وسیله نقلیه در حرکت هستید برای جلوگیری از 29سؤال 

 تصادف با آن وسیله نقلیه، قانون ... را رعایت کنید؟

 ثانیه ای  5الف( فاصله 

 ثانیه ای  5ب( مسافت 

 ✅ثانیه ای  2ج( 

 د( حق تقدم عبور 

 زمانی تایر موتورسیکلت نیاز به تعویض دارد؟: چه 30سؤال 

 ✅میلیمتر برسد  1الف( ارتفاع آج به کمتر از 

 میلیمتر برسد  2ب( ارتفاع آج به کمتر از 

 میلیمتر برسد  3ج( ارتفاع آج به کمتر از 

 د( هر سال یکبار 

 3آزمون موتورسیکلت 

را با خودرو جلویی به بیش از ...  در شرایط بارندگی و لغزندگی راه، فاصله زمانی خود: 1سؤال 

 افزایش دهید؟

 ثانیه  2الف( 

 ✅ثانیه  3ب( 

 ثانیه  4ج( 

 ثانیه  5د( 




