آزمون نمونه اطالعاتی شماره Farsi – 1
1 .هنگام رانندگی در منطقه تحت ساخت و ساز باید:
a .سرعت خود را کاهش دهید تا کارگ ران را ببینید.
b .فاصله خود با خودرو جلو را کاهش دهید.
c .با دقت از منطقه ساخت و ساز عبور کرده و "سرک نکشید".
2 .ب رای گردش به راست در نبش خیابان:
a .نمی توانید وارد خط دوچرخه شوید.
b .در صورتی که قبل از گردش توقف می کنید ،باید فقط وارد خط دوچرخه شوید.
c .باید قبل از گردش وارد مسیر دوچرخه شوید.
3 .قطع شدن برق چ راغ راهنمایی   -چ راغ راهنمایی کار نمی کند.
a .توقف کنید و هنگام امن بودن حرکت کنید.
b .قبل از ورود به تقاطع توقف کنید و بگذارید تمام ت رافیک عبور کند.
c .فقط در صورت لزوم ،سرعت را کاهش داده یا توقف کنید.
4 .یک عابر پیاده از خط شما عبور می کند اما خط عابر پیاده عالمت گذاری شده وجود ندارد .باید:
a .مطمئن شوید که عابرین شما را می بینند ،اما به رانندگی ادامه دهید.
b .با دقت اط راف عابر پیاده رانندگی کنید.
c .صبر کنید تا تمام عابرین از خیابان عبور کنند.
5 .همیشه از کمربند ایمنی استفاه کنید:
a .مگر اینکه خودرو قبل از سال 1978ساخته شده باشد.
b .مگر اینکه در لیموزین نشسته باشید.
c .هنگامی که خودرو مجهز به کمربند ایمنی است.
6 .فضای اضافه در جلوی یک کامیون الزم است ب رای اینکه:
a .رانندگان دیگر هنگام ادغام در آزادراه از آن استفاده کنند
b .راننده دیگر ب رای توقف خودرو از آن  استفاده کند
c .سایر رانندگان ب رای کاهش سرعت از آن استفاده کنند.
7 .جاده های در ابتدای بارش باران لغزنده خواهند بود .هنگامی که جاده لغزنده است باید:
a .از گرشد سریع وتوقف سریع خودداری کرد.
b .هنگام رفتن در سرباالیی کشش تایرها را آزمایش کنید.
c .فاصله ای که در جلوی خودرو نگاه می کنید را کاهش دهید.
8 .تصادفات اغلب در این مواقع رخ می دهند:
a .کلیه خودروها با سرعت تقریبا مشابه حرکت می کنند.
b .یک خط ت رافیک سریعتر از خطوط دیگر حرکت می کند.
c .یک خودرو سریعتر یا آهسته تر از جریان ت رافیک حرکت می کند.
پاسخ ها1c، 2c، 3a، 4c، 5c، 6b،7a، 8c :

آزمون نمونه اطالعاتی شماره Farsi – 2
1 .هنگامی که از یک توقف وارد ت رافیک می شود (دور از جدول):
a .ب رای  200فوت کند تر از ت رافیک دیگر حرکت کنید.
b .به فضای کافی ب رای رسیدن به سرعت ت رافیک نیاز دارید.
c .باید صبر کنید تا دو خودرو اول عبور کرده و سپس وارد خط شوید.
2 .هنگام سبقت گرفتن از خودرو دیگ ر ،بازگشت به خط خود امن خواهد بود اگ ر:
a .نتوانید خودروی سمت راست خود را ببینید.
b .چ راغ های خودرو را در آینه دید عقب مشاهده کنید.
c .از سپر حلو خودرو دیگر عبور کرده اید.
3 .از نور پایین ب رای خودروهایی که به طرف شما می آیند هنگامی که در  300فوتی یک خودرو هستید
استفاده کنید ،اگ ر:
a .از پشت نزدیک می شوید.
b .از پشت به شما نزدیک می شوند.
c .سبقت گرفته اید.
4 .اگر عالئم نارنجی رنگ ساختمانی و قیف را در آزاد راه دیدید باید:
a .سرعت خود را کاهش دهید چون خط جلو به پایان می رسد.
b .ب رای کارگ ران و تجیهزاتی که در جلو ق راردارند آماده باشید.
c .خط را تغییر داده و سرعت کنونی خود را حفظ کنید.
5 .در مناطق مسکونی انجام دور کامل ( )U-turnدر حالت زیر قانونی است:
a .در یک خیابان یک طرفه و با چ راغ پیکان سبز
b .اگر خودرویی در نزدیک شما وجود ندارد.
c .در طول دو خط دوبل ممتد زرد.
6 .شما با انجام تست شیمیایی ب رای محتوی الکل خون ،نفس یا ادرار خود در صورتی توافق می کنید که:
a .نوشیدنی الکل دار نوشیده باشید.
b .در کالیفرنیا رانندگی کنید.
c .تصادف کرده باشید.
7 .هنگام روشن شدن چ راغ پیکان سبز:
a .حق تقدم را به هر گونه خودرو ،دوچرخه سوار یا عابری که در تقاطع باشد بدهید.
b .فقط در تقاطع به عابرین حق عبور بدهید.
c .قبل از حرکت چهار ثانیه صبر کنید.
8 .هنگام رانندگی در شب در یک خیابان تاریک باید:
a .آهسته رانندگی کنید تامطمئن شوید که می توانید در فاصله ای که توسط نور چ راغ های خودرو
روشن شده است ،توقف کنید.
b .نور باال را روشن کنید تا خودروهایی که جلو شما ق رار گرفته اند را بهتر مشاهده کنید.
c .نور پانل درجه های خودرو را روشنتر کنید تا ب رای رانندگان دیگر قابل روئیت تر باشد.
ب رای آزمون های نمونه دیگر به پایگاه اینترنتی  WWW.DMV.CA.GOVم راجعه کنید.
پاسخ ها1b، 2b، 3a، 4b، 5b، 6b، 7a، 8a :

