
 دارند. بی سواد  آزمونآنهایی که نکات کلیدی برای 

متری تشخیص داده شود، همچنین چراغ نورباال از 150چراغ نور باال باید اشیا و اشخاص از فاصله 

 متری خاموش شوند.150فاصله 

 متری مشخص شوند.35صله نورپایین باید اشیا و اشخاص از فاچراغ 

 چراغ قرمز به معنی توقف

 چراغ زرد به معنی هشدار

 ادامه دهید.شما میتوانید به مسیر خود  چراغ سبز:

 با احتیاط و سرعت کم عبور کنید. چراغ چشمک زن زرد:

 قبل از خط ایست توقف نموده و بعد از اطمینان حرکت کنید. چراغ چشمک زن قرمز:

 راننده بستن کمربند به عهده ی چه کسی است؟

 سال در جلو ممنوع است. 12نشستن افراد زیر 

 کیلومتر در ساعت 120 نت بارها؟واری و وابرای انواع سمجاز در آزاد راه ها  تکثر سرعحدا

 110   تریلی؟ انواع اتوبوس،مینی بوس،و کامیون و حداکثر سرعت مجاز در آزادراه ها برای

 کیلومتر در ساعت

 یلومتر در ساعتک 70  حداقل سرعت مجاز در آزادراه ها؟

 اعتکیلومتر در س 120 حداکثر سرعت مجاز در بزرگ راه ها برای انواع سواری و وانت بارها:



کیلومتر  100 حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه ها برای انواع اتوبوس،مینی بوس،کامیون و تریلی؟

 در ساعت

 کیلومتر در ساعت 60 حداکثر سرعت مجاز در خیابان های اصلی داخل شهر؟

 کیلومتر در ساعت 50 حداکثر سرعت مجاز در خیابان های فرعی داخل شهر؟

 کیلومتر در ساعت 30 ها؟حداکثر سرعت مجاز در معابر و میدان 

کیلومتر   95 روزها حداکثر سرعت مجاز در جاده های اصلی برای انواع وسیله نقلیه؟

 کیلومتر در ساعت 85درساعت،شب ها 

کیلومتر در    85 حداکثر سرعت مجاز در جاده های فرعی برای انواع وسیله نقلیه؟روزها

 کیلومتر در ساعت 75ساعت،شب ها 

 

 وع است:سبقت گرفتن در موارد زیر ممن

 .در پیچ های تند و سرباالیی هایی که میدان دید کافی نیست -1

 متر پس از آنها 50متر مانده به پیچ ها تا  50 -2

 متری پل ها و تونل ها 100در  -3

 )فرمان پلیس مقدم بر تمام فرامین میباشد.(

 تقاطع راه ها و راه آهن ها-4

 هنگامی که روشنایی و میدان دید کم باشد.-5



 ت از وسیله ایی که در حال سبقت است.سبق-6

 برای کامیون ها و اتوبوس ها در معابر شهری-7

 مواردی که با عالیم مشخص شده است مانند تابلوهای ممنوعیت سبقت-8

 

متری پیچ ها،سرباالیی ها و تونل ها و همچینی از روی خط ممتد ممنوع  150دور زدن در فاصله 

 است.

 

 انتظامی،اخباری و خطاری تابلو:انواع 

 متری قرار داده شود. 70در جاده تابلوی خطر در فاصله 

 متری قرار داده شود. 150در آزاد راه ها و بزرگراه ها تابلوی خطر در فاصله 

 تری قرار داده شود.م 200 در سرپیچ،تونل،سرباالیی و جاهای ناهموار در فاصله 

 رار داده شود.متری ق 150در شب تابلوی خطر در فاصله 

که دردرون میدان در حال هنگام ورود به میدان ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ایی است 

 حرکت است.

در سه راه ها حق تقدم عبور با وسیله نقلیه ایی است که بطور مستقیم و در سمت و مسیر مجاز 

 در حال حرکت است.

 در هوای مه آلور باید از نور پایین استفاده کرد.



 عابرپیاده نابینا صای سفید در دست نشانه چیست؟ع

 به عقب راندن وسیله نقلیه در آزاد راه ها و بزرگراه ها و ورودی و خروجی آنها ممنوع میباشد.

 

 ایستادن یا توقف وسایل نقلیه در محل های زیر ممنوع است:

 پیاده رو و گذرگاه پیاده -1

 بیل روی ساختمان هایا ورودی و خروجی اتوم مقابل ورودی خیابان ها و جاده ها و کوچه ها -2

 داخل تقاطع -3

 متری میدان ،تقاطع،سع راه ها و تقاطع راه آهن15در فاصله  -4

 متری شیرهای آب آتش نشانی، شیرهای آب نصب شده در راه ها 15در فاصله  -5

 متری اطراف چراغ های راهنمای و رانندگی15در فاصله  -6

 ها از ابتدا تا انتهای پیچ  -7

متری ورودی و خروجی مراکز آتش نشانی،پلیس،بیمارستان ها و فوریت های 15در فاصله  -8

 پزشکی

 کنار وسیله نقلیه که خود متوقف میباشند. -9

 روی پل ها و روی تونل ها معابر در ارتفاع -10

 در خیابانهایی که پیاده رو آنها قابل عبور نبوده -11

 در ایستگاه ها ی وسایل نقلیه همگانی  -12



در محلهایی که عالیم راهنمایی و رانندگی ملنند تابلوهای توقف ممنوع و یا ایستادن ممنوع  -13

 و یا خط کشی های شطرنجی داللت بر ممنوعیت توقف نماید.

در هر نقطه از معابر درحال تعمیر،شستشو،تعویض روغن،مسیرهای ویژه اتوبوس و  -14

 خه،مسیر و خطوط عبور آزاد راه هادوچر

در جاهایی که دستگاه توقف سنج نصب شده و یا توقف با کارت پارک مجاز میباشد،به علت  -15

 پرداخت نکردن هزینه توقف و یا نداشتن کارت پارک مجاز و یل پایان زمان توقف.

 

 مهم ترین عضو بدن در رانندگی چشم است.

 ممنوع است. حرکت با دنده خالص در سرازیری ها

   روی یدک یا هر نوع وسیله نقلیه دیگری که کشیده میشود می بایست یک پرچم سفید به ابعاد 

 سانتی متر نصب شود. 50

 متر است. 70 حداقل فاصله ایی که رانندگان باید از طریق آینه ها پشت سرشان را ببینند 

 .متری شنیده شود 70صدای بوق وسایل نقلیه باید از فاصله 

 150فاصله ایی که رانندگان باید بتوانند اشیا و اشخاص مقابل را به وضوح مشاهده کنند حداقل 

 متر است.

متری چراغ راهنما را زد،در جاده های برون شهری  100در داخل شهر برای گردش باید از فاصله 

 متری چراغ راهنما را زد. 500باید از فاصله 

 ته ایی یکبار بررسی شود.آب رادیاتور باید سالی یکبار تخلیه شود و هف



جلوگیری از یخ زدگی آب رادیاتور، به تاخیر انداختن نقطه جوش آب،  تاثیرات ضدیخ چیست؟

 جلوگیری از زنگ زدگی رادیاتور و قطعات

 

موتور را نباید خاموش کرد و درب  در شرایطی که موتور جوش بیاورد چه اقدامی باید انجام داد؟

 ری آب بر ذوی رادیاتور بریزید.رادیاتور را باز نکنید و مقدا

 هزار کیلومتر باید تعویض گردد. 10فیلتر روغن در هر 

هزارکیلومتر باید بطور کلی عوض شود و هربار تعویض  30روغن گیربکس یا جعبه دنده بعد از 

 روغن بررسی گردد.)روغن و اسکازین(

 ار گیرد.ماه یکبار مورد بررسی قر 6سیستم هدایت فرمان یا جلوبندی باید هر 

 هزار کیلومتر کنترل شود. 10  میزان آب باتری باید در هر 

و آنها را با فرچه هزار کیلومتر باید از خودرو باز نمایید  10شمع میباشد و در هر  4 خودرو دارای 

هزار کیلومتر همه آنها 8وابرشمع ها پس از هر  .تنظیم کنیدو  یا مسواک آغشته به بنزین بشوید

 باهم و یکجا تعویض شوند.

هزار  80تا 60الیستی در سیستم اگزوز قرار دارد و بعد از طی مسافتی در حدود مبدل کات

 کیلومتر باید تعویض شود.

کنیستر جزو سیستم سوخت رسانی است و از ورود بخارهای بنزین به هوا جلوگیری میکند عمر 

 سال است. 2مفید آن 

 میلی متر برسد باید تایر تعویض گردد. 2ارتفاع ان به کمتر از 



 باد تایرها هفته ایی یکبار و وقتی که سرد هستند بررسی شوند. وضعیت

 هزار کیلومتر تعویض گردد.5محل تایرها در خودرو باید در هر 

 هزار کیلومتر است. 90تا 60عمرتسمه تایم بین 

هزار کیلومتر کارایی دارند وبعد از طی این مسافت باید روغن   10تا 8روغنهای معمولی بین 

 موتور تعویض گردد.

 روغن موتور باید هفته ای یکبار کنترل شود.

 در هر بار تعویض روغن موتور، فیلترهوا نیز تویض گردد.

 میزان کشش تسمه پروانه باید ماهی یکبار کنترل شود.

 بیشترین نوع آلودگی،آلودگی هوایی است.

 

 با تشکر و احترام 

 آکو افسون

 

 

 

 

 



 


