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 جلسه اول

 گواهینامه پایه سوم

 با این گواهینامه چه ماشین هایی را می توان رانندگی کرد؟:  سوال

 ماشین های سواری و وانت -

 (البته به همراه راننده)نفر 9ماشین های با سرنشین حداکثر  -

 تن3.5ماشین های باری تا  -

 تن ثبت شده است.3.5ماشین بیشتر از  نکته : نیسان های جدید شامل این گواهینامه نمی شود چون پشت کارت

 مراحل و شرایط گرفتن گواهینامه چیست؟:  سوال

 سال تمام18داشتن  -

 ثبت نام در آموزشگاه  -

 طی مراحل نظری و عملی  -

 قبولی در آزمون آیین نامه ومهارت عملی )شهری( -

 پایه سوم چقدر است؟ اعتبار گواهینامه: مدت  سوال

ضمناً کسانی که دید می شود.صادر می شود به جزء افراد باالیی هفتاد سال که پنج سال یکبار تمگواهینامه پایه سوم ده ساله  -

 کمیسیون می روند در صورت تایید طبق نظریه کمیسیون گواهینامه اعتبار دارد.

 عالئم ومقررات

 فرمان پلیس -1

 نکته: فرمان پلیس برهمه فرمان ها ارجحیت دارد.

 

 چراغ ها -2

 ثابت -

  کامل( توقف کامل تا زمانی که رنگ چراغ سبز شود.قرمز)ایست  

 .زرد)احتیاط( مسیر بررسی می شود و می توان با احتیاط عبور کرد در صورتی که باعث تصادف نشوید 

 .سبز)حرکت( به شرطی که مسیر عبور باز باشد 

 

 چشمک زن -

 پیکانی -
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 تابلوها -3

 انتظامی یا بازنده  -

  ایستادن ممنوع –دور زدن ممنوع  –عموماً دایره با نوار قرمز ونشانه ممنوعیت می باشد.مثل سبقت ممنوع 

 

 اخطاری یا هشدار دهنده -

  خطر پرتاب  –خطر ریزش کوه  –عموماً مثلث با نوار قرمز ، نشانه وجود خطر در مسیر است. مثل تابلو جاده باریک می شود

 دست انداز –سنگ 

 آگاهی دهندهاخباری یا  -

 عموماً به شکل مربع ، مستطیل ، آبی و سفید است که برای خبررسانی و اطالع رسانی از آن استفاده می شود 

 

 )توضیح در دسته بندی جلسه دوم آورده شده است(خط کشی ها -4

 

 

 فرق تابلو گذرگاه عابر پیاده وگذرگاه پیاده چیست؟نکته : 

گذرگاه عابر پیاده یک تابلو اخطاری می باشد که نرسیده به محل نصب می شود واخطار می دهد که احتمال عبور عابر در این محل 

وجود دارد ، اما تابلو گذرگاه پیاده تابلو اخباری است و صرفاً وظیفه اطالع رسانی دارد در محل نصب شده واعالم می کند در اینجا 

 گذرگاه پیاده است. 

 

 نکته : فرق تابلو ایستادن ممنوع و توقف ممنوع در حریم چیست؟

درحریم تابلو ایستادن ممنوع حتی یک لحظه هم نمی تواتن ایستاد اما در حریم تابلو توقف ممنوع لحظاتی به اندازه  سوار یا پیاده 

 کردن مسافرین می توان ایستاد.
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 جلسه دوم

 خط کشی ها-4

 طولی  -

  آن ممنوع است.ممتد : همه چیز روی 

 دوبله ممتد: همه چیز روی آن ممنوع است با تاکید بیشتر 

  سبقت گرفتن( –مقطع : همه چیز روی آن مجاز است)دور زدن 

  ترکیبی : قانون هر خط 

 کنارخط ممتد  قانون ممتد          

 خط مقطع قانون مقطعکنار          

  : هاشور 

 مثل عوارضی –نشانه وجود مانع در راه 

  : زیگزاگ 

 درحاشیه راه متصل به پیاده رو کشیده می شود

 مخصوص عبور عابر پیاده 

 رنگ زردو  توقف ماشین روی آن ممنوع است به علت ایجاد نقطه کور

 پارک: خطوطی که برای پاک کردن ماشین هاست 

 مورب

 افقی

 عمودی

 

 عرضی  -

 عابر است. عابر پیاده : درخطوط عابر پیاده اگر چراغ نباشد ، حق تقدم با 

 ممتد ایست : مثل چراغ چشمک زن قرمز می باشد، ایست وعبور محل وجود آن بیشتر در سه راه وچهار راه هاست 

 توقف منقطع : مثل چراغ چشمک زن زرد می باشد، بیشتر در سه راه و چهار راه وکاهش سرعت و عبور 

 خطوط متفرقه  -

 برای نظم دادن به عبور ومرور وجلوگیری از هرج و مرج  خط شطرنجی : مخصوص چهار راه های بزرگ در کالن شهر 

 ماشین ها پشت خطوط می ایستند و فقط در زمانی که مجاز هستند عبور می کنند)مثل چراغ و عالمت دست پلیس(

 رنگ : زرد ومشکی

 

 

 

 فلش ها : تبعیت از فلش ها الزامی ست چون جهت ومسیر را مشخص می کند 
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  آزاد راه و بزرگراه ، تونل و بعضی از راه ها وجود دارد و مخصوص ماشین های امدادی و انتضامی می خطوط اضطرار: در حاشیه

 باشد

 تفاوت های آزاد راه و بزرگراه
  ولی بزرگ راه دور برگردان داردآزاد راه دور برگردان ندارد 

 در آزاد راه رنگ تابلو آبی و لی بزرگ راه رنگ تابلو سبز 

  و بزرگ راه فرق داردسرعت ها در آزاد راه 

 موارد نقض فنی

 نداشتن چراغ ها 

 میزان نبودن چراغ ها 

 حساس نبودن ترمز ها 

 نداشتن آج در سطح الستیک ها 

  نداشتن برف پاک کن هنگام رانندگی 

 نداشتن زنجیر چرخ هنگام یخبندان 

 دود زا بودن وسیله نقلیه 

 

 نکته :  کم بودن باد الستیک نقص فنی محسوب نمی شود.

 سال از رانندگی می باشد 5تا 1نکته : نقص فنی جزء موارد محرومیت 

 میلی متر رسید باید عوض شود 1.5نکته: وقتی آج الستیک به 
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 جلسه سوم
 

 عالمت های دست پلیس 

 بلند کردن دست به صورت عمودی یعنی ماشین های خیابان روبروی پلیس بایستند 

 

 

 

 

 

 

 

 یعنی ماشین های خیابان سمت راست و سمت چپ پلیس  بلند کردن دست به دو طرف

 بایستند.

 

 

 

 

 

 

 .دست به صورت کات یا قائم باشد یعنی ماشین های کل چهار راه بایستند 
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  پشت خط بایستنددست در امتداد شانه باشد یعنی ماشین های خیابان پشت سر پلیس ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همان یک نفر بایستد دست به حالت اشاره به یک نفر باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرکت دست در امتداد شانه یعنی کاهش سرعت و احتیاط 

 

 

 

 

 

  :اصل در قانون اولیه رانندگی این است که از سمت راست حرکت نمایید مگر زمانی که استثناء های ذیل

 سمت راست مسیر بسته باشد 

 گردش به چپ انجام دهید 

 سبقت بگیرید 
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 تعریف سرعت مطمئنه :

که راننده با توجه به شرایط آب وهوایی ، راه ، وسیله نقلیه و همچنین شرایط خود راننده انتخاب می نماید سرعت سرعتی 

 مطمئنه می گویند.

 

 راه های ارتباطی 

 :درون شهری 

 : 1شریانی درجه  -

 120تا  70آزاد راه سرعت                

 تا100بزرگراه تا                

 :2شریانی درجه  -

 تا 60شریان اصلی: سرعت تا                

 تا 50شریان فرعی : سرعت تا                

 معابر محلی و میدان ها  -

 تا 30سرعت تا               

 

 :برون شهری 

 آزاد راه -

 120تا  70سواری و وانت               

 110تا  70ماشین سنگین                 

 بزرگراه  -

 تا 110سواری و وانت تا              

 تا 100ماشین سنگین تا               

 جاده اصلی  -

 تا 85تا شب تا  95روز تا          

 جاده فرعی  -

 تا 75تا شب تا  85روز تا           

 استثناء سبقت

 ز راست هستیدزمانی که وسیله نقلیه ای جلوتر از شما گردش به چپ انجام می دهد شما مجاز به سبقت ا 

 موارد سبقت ممنوع سوال امتحانی ومهم می باشد. 50صفحه  نکته:
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 از چراغ نور باال و نور پایین کجاها استفاده می شود؟:  سوال 

 ازنور باال برای دیدن افراد ، اشیاء وسایر وسایل نقلیه استفاده می شود               

     متر مانده  به وسیله نقلیه جلویی که از روبرو می آید وهمچنین در هوای مه آلود و شرایط جوی  150وقتی که               

 نامناسب از نور پایین استفاده می شود.

 

 نکات مهم:

  متر پل وتونل و سرباالیی ها ممنوع می باشد. 150دور زدن از 

  ممنوع است.متری پیچ ، تقاطع و تقاطع راه آهن  50سبقت از 

  متری پل، تونل و سرباالیی ها ممنوع است. 100سبقت از 

  بزرگراه واز خیابان فرعی به اصلی ممنوع است.دنده عقب گرفتن در آزاد راه 

  مهم و سوال امتحانی است. 57موارد توقف ممنوع صفحه 

 چه زمانی راننده کنترل کمتری نسبت به وسیله نقلیه دارد؟ 

 درحالت دنده خالص 

 .خوردن وآشامیدن با تلفن همراه صحبت سیگار کشیدن و.... جزء موارد ممنوعه رانندگی می باشد 

 مدارک الزم هنگام رانندگی 

 گواهینامه رانندگی -

 بیمه نامه شخص ثالث  -

 کارت شناسایی -

 برگه معاینه فنی خودرو -
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 جلسه چهارم

 محل های مجاز عابرین پیاده

 گذرگاره خط کشی شده -

 آهنیپل  -

 زیرگذری که تابلو گذرگاه پیاده دارد -

 محلی که مجهز به چراغ عابر پیاده باشد -

 چراغ های نور باال ونور پایین تا چه فاصله ای را روشن می نماید؟سوال : 

 متری 35متری و نورپایین تا  150نور باال تا  -

 انواع برگه های جریمه

 کردن برگه جریمه الصاقی  الصاق به معنی نصب کردن ووصل -

هربرگه جریمه ای که به ماشین نصب شود الصاقی است مثل وقتی که توقف ممنوع بوده بوده پارک کردی ورفتی و در 

 محل حضور نداری

 برگه جریمه تسلیمی  -

 ی ثبتینماید و بادیدین مدارک رانندگپلیس راننده متخلف را میبیند ونوع تخلف مرتکب شده را به وی تفهیم م

 برگه جریمه صادرشده را به وی می دهد. ، سیله نقلیه ودرج محل ونوع تخلف مشخصات راننده وو

 برگه جریمه دوربین  -

 در محل هایی با نصب دوربین تخلفات شما ثبت واز طریق پیامک اعالم می شود.

 برگه جریمه دو برگه -

پلیس شماره پالک را ثبت و برای زمانی که شما تخلف انجام می دهید و پلیس دستور ایست میدهد اگر شما فرار کنید ، 

ما یک برگه بابت فرار و یک برگه بابت تخلف جریمه صادر می کند به این دلیل این جریمه به جریمه دو برگه معروف 

 است.

 عدم پرداخت جریمه -

 برابر می شود.2ماه ، مبلغ برگه جریمه 2درصورت عدم پرداخت برگه جریمه تا 

 نمره منفی -

ودیت های یک سالع  رانندگی اعمال می شود ودر دوره محدودیت یکسال با یک نمره منفی هم نمره منفی بعد از محد

 گواهینامه به حالت تعلیق در می آید
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 مراحل نمره منفی ها -

  مرحله اول 

ماه امکان 3ماه ضبط شده جریمه ایی پرداخت و بعد از 3نمره منفی رسید گواهینامه  30زمانی که جمع نمرات به 

 وجود خواهد داشت.رانندگی 

 

 مرحله دوم 

ماه ضبط شده و بعد از  6رسید گواهینامه  25نمره منفی مرحله اول( به  30زمانی که جمع نمرات منفی )بعد از 

 ماه دوباره میتوان رانندگی کرد.6پرداخت جریمه و گذشت 

  رحله باطل شده و تایکسال برسد ، گواهینامه دراین م 20بعد از دو مرحله قبل اگر مجدداً جمع نمرات منفی به

دوباره ثبت نام کرده وبرای گرفتن محدودیت برای ثبت نام مجدد وجود خواهد داشت.بعد از یکسال میتوان 

 گواهینامه اقدام کرد.

 سوال با چند نمره منفی گواهینامه باطل می شود؟ 

 75نمره منفی 

  ساله رانندگی 5تا 1موارد محرومیت 

 راننده مست باشد 

  نداشته باشدگواهینامه 

 رانندگی در محلی که رانندگی کردن آنجا ممنوع باشد 

 رانندگی در محل عبورعابر پیاده 

 سرعت غیر مجاز 

 نقص فنی 

 ماه تا یکسال دارد.6: هرگونه دستکاری در پالک خودروها ،جعل سند دولتی محسوب شده ومجازات حبس از  نکته

 خنک کننده موتور شده ودر نتیجه خودروجوش می آورد.:کم بودن آب رادیاتور سبب اختالل در سیستم  نکته

مصرف مواد مخدر و نوشیدنی های الکی اعتماد بنفس راننده را بطور کاذب افزایش داده و سطح هوشیاری را پایین آورده و  :نکته

 درنتیجه از عوامل موثر در تصادفات رانندگی می باشد.
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 جلسه پنجم

 

 تعریف چهار راه هم عرض

 چهاراه هایی که عرض خیابان های آن یک اندازه باشد و خط کشی های آن از هر چهار طرف یا ممتد کامل یا مقطع کامل باشد

 قوانین چهار راه هم عرض

 وسیله نقلیه داشته باشیم حق تقدم براساس فرمول تقاطع ها می باشد.2درچهار راه هم عرضی که فاقد تابلو می باشد اگر -1قانون 

 تقاطع = اول گردش به راستفرمول 

 

 

 

 

 دوم مسیر مستقیم

 سوم گردش به چپ

وسیله نقلیه داشته باشیم حق تقدم با ماشینی است که خیابان سمت راست آن کامال خالی باشد و بقیه ماشین ها 3اگر  -2قانون 

 طبق عقربه های ساعت

بق فرمول تقاطع ها سپس ماشینی که سمت راست وسیله نقلیه داشته باشیم حق تقدم با گردش به راست است ط4اگر – 3قانون 

 آن خالی شده است و بقیه ماشین ها طبق عقربه های ساعت

 تعریف چهارراه غیرهم عرض

چهار راهایی که عرض خیابان های آن یک اندازه نباشد و خط کشی های آن از سمت عرض کم ممتد و از سمت عرض زیاد مقطع 

 باشد
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 قانون چهار راه غیر هم عرض

وسیله  نقلیه داشته باشیم اول آنهایی حرکت میکنند که در خیابان  4چهار راه غیر هم عرضی که دارای تابلو می باشد اگر  در

 باریک تر یعنی خیابان فرعی قراردارند اینجا هم حق تقدم با گردش به راست است طبق فرمول تقاطع ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 قوانین کلی حق تقدم ها

 تقدم با ماشینی است که درون میدان و نزدیک جدول میدان باشددر میدان هاحق  -1قانون 

 در سرباالیی ها و سرازیری ها حق تقدم با ماشینی است که در شرایط دشوارتری قراردادر یعنی سرباالیی ها– 2قانون 

 سمت کوه یا پرتگاه: وسیله سمت پرتگاه حق تقدم دارد -3قانون 

 ماشینی  ک  فضای بیشتری دارد حق تقدم نیز دارداگر مانعی سر راه باشد  -4قانون 

 خیابان اصلی برهمه راهها حق تقدم دارد – 5قانون 

 

 چهار راه هم عرض تابلو ندارد

 چهار راه غیر هم عرض تابلو دارد

 : ماشینی که سمت راست آن تابلو دارد خیابان فرعی است یا ماشینی که به تابلو نزدیکتر است خیابان فرعی استنکته
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 فرمول سه راه

 اول مسیر مستقیم

 دوم گردش به راست

 سوم گردش به چپ

 

 

 مسیر مشابه داشتیم مثال دو تاگردش به چپ ماشینی که در خیابن اصلی است حق تقدم دارد 2: اگر در سه راه  نکته

 لو ایست می باشد.بتابلو چهار راههای غیر هم عرض یا تابلو رعایت حق تقدم است یا تا : نکته

 : روش تشخیص خیابان اصلی از خیابان فرعی نکته

 ن فرعی است.اا ماشینی که سمت راست آن تابلو دارد خیابماشینی که به تابلو نزدیک تر است ی

 : ترتیب حق تقدم در ماشین های امدادی و انتظامی نکته

 اول ماشین پلیس دوم آمبوالنس سوم آتش نشانی
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 جلسه ششم

 

 ثانیه اتفاق افتاد می افتد. 5الی  3: بدترین نوع تصادفات رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی در عرض  نکته

 : فاصله عرضی مناسب بین دوچرخه سواران و موتورسوارن با خودروها یک متر می باشد. نکته

 کور می باشد.تعریف نقطه کور : قسمت هایی که هنگام رانندگی از بیرون دید نداشته باشد نقطه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاصله طولی 

 ثانیه زمان : مخصوص جاده خشک2روش اول  -

 تعریف : تخمین مسافت زمانی بین خودروی در حال حرکت در  جاده خشک

 روش دوم یک طول خودرو  -

کیلومتر در حال حرکت هستیم چند طول خودرو با ماشین جلویی باید  فاصله  45سوال : در جاده مرطوب با سرعت 

 داشته باشیم؟

9=3*3=15/45 

 روش حل کردن 

 )حفظ کردن( 93روش کتاب :جدول پایین صفحه  -1

 روش مدرس )بافرمول( -2

2-1 : 
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، یخ  3، برف =  2، شن وماسه =  2، مرطوب= 1= جواب * عدد ثابت راه    )انواع راه : خشک =15فرمول : سرعت /

=6) 

هستیم چند طول خودرو با ماشین جلوئی باید فاصله  کیلومتر درحال حرکت 30سوال : درجاده برفی با سرعت 

 داشته باشیم ؟

6 =3*2 =15/30 

 مزایای رانندگی در روز نسبت به شب

 میزان دید کافی و طبیعی -1

 استفاده بهتر از آیینه ها  -2

 تشخیص بهتر افراد ، اشیاء و سایر وسایل نقلیه و تشخیص فاصله های بین وسایل نقلیه -3

 

 :خودرویی از مقابل به شما با نور باال ، نزدیک می شود: هنگامی که سوال

 سرعت خود را کم کرده -1

 سمت راست جاده را نگاه کنید -2

 با گوشه چشم حرکت ماشین مقابل را دنبال کنید. -3

 : چراغ اصلی در هوای مه آلود و شرایط جوی نامناسب چراغ نور پایین است. نکته

 سانتی متر از جدول کنار می باشد 45متر از خودرو عقب و 1متر از خودروی جلویی و  1: فاصله های مناسب پارک دوبل  نکته

: فقط در سرباالیی های دارای جدول، جهت فرمان به سمت پایین می باشد و در سایر موارد سرباالیی و سرازیری همیشه  نکته

 جهت فرمان به سمت راست است.

 کتاب مفهومی بوده و حتما مطالعه شود. 6و5و4: فصل  نکته

 خواهد بود. 2و1سوال از فصل  18سوال فنی و  6سوال در امتحان طرح خواهد شد که حداقل  6: از سه فصل آخر حداقل  نکته

 


