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این جزوه تنها برای کمک به شما عزیزان وبصورت خالصه تهیه شده است و تمام مطالب را بطور کامل پوشش نمیدهد .اگر نیاز به
تمامی مطالب مربوط به راهنمای ورانندگی در استان آلبرتا را دارید به کتاب اصلی که به زبان انگلیسی است مراجعه فرمایید.

در آلبرتا هر فردی ابتدا باید گواهینامه کالس 7را داشته باشد .برای این موضوع باید:
 -1حداقل شما  14سال سن داشته باشید
 -2در آزمایش بینا سنجی قبول شوید
 -3در امتحان آیین نامه قبول شوید
 -4اگر سن شما کمتر از  18سال است والدین به شما اجازه کتبی دهند
 -5مدرک شناسایی معتبر داشه باشید

کسانی که گواهینامه کالس  7را دارند .اگر شرایط زیر را داشته باشند میتوانند رانندگی کنند:
 -1شما گواهینامه کالس  7را داشته باشید
 -2یک نفر بعنوان مربی کنار شما باشد که او باید حداقل گواهی نامه  5کامل(ادونس) و سن بیشتر از  18سال داشته باشد
 -3حد فواصل  12شب تا  5صبح نمیتوانید رانندگی کنید
 -4نمی توانید مسافر بیشتر از تعداد کمربند موجود در ماشین داشته باشید
 -5اگر بیشتر از  8امتیاز منفی داشته باشید نمی توانید رانندگی کنید
-6میزان الکل در بدن شما باید صفر باشد
برای اینکه شما بتوانید گواهینامه  5آزمایشی ( 5بیسیک ) را بگیرید باید:
 -1گواهی نامه کالس  7را داشته باشید
 -2سن شما بیشتر از  16سال باشد
 -3در امتحان رانندگی شهری آزمایشی (بیسیک)قبول شوید
برای اینکه شما بتوانید گواهی نامه  5کامل(ادونس) را بگیرید باید:
 -1شما باید گواهینامه  5آزمایشی را حداقل به مدت دو سال داشته باشید
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 -2در  12ماه گذشته هیچ گونه امتیاز منفی نگرفته باشید
 -3در امتحان رانندگی شهری ( 5کامل) قبول شوید

برای امتحان آیین نامه شما میتوانید از منوی فارسی و انگلیسی همزمان استفاده کنید .فقط قبل از
شروع امتحان باید به کارمند ریجستری اطالع دهید که منوی فارسی نیاز دارید.

چراغ کنترل ترافیک :
چراغهای کنترل ترافیک دارای سه رنگ میباشد.
قرمز :قرمز به معنی ایستادن کامل قبل از خط عابر پیاده یا استاپ الین میباشد
زرد :به معنی احتیاط است .در چراغهای کنترل ترافیک بعد از اینکه چراغ سبز خواموش میشود و چراغ زرد روشن
میشود اگر شرایط محیا است باید پشت خط عابر پیاده یا استاپ الین توقف کنید .و اگر داخل تقاطع هستید هر چه زودتر
تقاطع را تخلیه کنید.
سبز :سبز یعنی شما میتوانید از تقاطع عبور کنید بدون انکه توقف کنید مگر آنکه بخواهید ویا خواسته شود که به ماشین
های که از روبه رو میایند حق تقدم بدهید.

سبز چشمک زن فلش دار :یعنی به جهتی که به شما نشان داده میشود میتوانید بدون توقف حرکت کنید.
قرمز چشمک زن :یعنی شما قبل از تقاطع باید توقف کامل کنید و هنگامی که تقاطع ایمن است میتوانید حرکت کنید.
چراغ زرد چشمک زن :یعنی باید سرعت خود را کاهش دهید و در صورت احتیاط و نبودن عابر پیاده میتوانید
ادامه مسیر دهید.

عابر پیاده در هنگام عبور از تقاطع باید به چراغهای روبرو توجه کند وبا توجه به انها از تقاطع عبور کند.
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بع ضی از تقاطع ها برای عبورعابر پیاده چراغهای مخصوص تعبیه شده است که عابر پیاده با فشار دادن یک دکمه و
روشن شدن چراغ میتواند با احتیاط از تقاطع عبور کند .رانندگان در هنگام مشاهده چراغ زرد چشمک زن باید پشت
خط عابر پیاده توقف کامل انجام دهند تا عابر عبور کند و بعد ماشینها میتوانند حرکت کنند .در بعضی مواقع چراغ زرد
چشمک زن روشن است ولی هیچ عابری وجود ندارد که در ان صورت شما باید سرعت خود را به  30کیلومتر کاهش
دهید و از تقاطع عبور کنید.

در مرکز شهر و بعضی از نقاط شهر که ترافیک در طی روز در مسیر های مختلف سنگین و پر حجم است با
چراغهای مخصوصی خط مسیرها را برای عبور دو طرف برعکس میکنند .که قرمز یعنی شما مجاز به حرکت در آن
مسیر نیستید و سبز یعنی شما مجاز به حرکت در ان مسیر هستید.
تابلوها و معانی آنها:

مجاز نیستید :دایره قرمز در یک صفحه سفید چهارگوش

مجاز هستید :دایره سبز با یک صفحه سفید چهار گوش

کنترل کننده پیامها :مانند سرعت مجاز

 .منطقه مدرسه یا محل عبور بچه های مدرسه
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نشان کنترل خط مسیر :پیغام سفید با صفحه مشکی

رنگ زرد سبز فلوئورسنت با شکل لوزی

دردسترس قراردادن اطالعات مانند فاصله تا مقصد :نوشته سفید در یک صفحه سبز به شکل مسطیل

دردسترس قراردادن اطالعات مانند پمپ بنزین .غذاوهتل -نوشته سفید در یک صفحه آبی یا قهوای به شکل مربع

دردسترس قراردادن اطالعات منطقه خطر یا منطقه ای که شما بیشتر باید توجه کنید.

توقف کامل:توقف تا وقتی که خیابان کامال ایمن شود

حق تقدم :رعایت حق تقدم به تمام عابران پیاده و وسایل نقلیه که در حال عبور هستند
راه اشتباه :در مسیر اشتباه هستید و ترافیک از روبه رو میآید
ورود ممنوع:
محل عبور قطار
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راه یک طرفه:

راه دو طرفه

جداکننده در مسیر شما –به راست برانید

محدودیت سرعت :سرعت نشان داده شده به این معنی نیست که حتما باید با این سرعت رانندگی کنید .بلکه به این

معنی است که اگر شرایط ایدائل است میتوانید حداکثر تا سرعت نشان داده شده حرکت کنید.
عالئم طراحی شده برای خط سیر:
پیغام های نشان داده شده بدین معنی است که وسیله نقلیه برای حرکت مورد نظر فقط باید از این مسیرها استفاده کند.
گردش به چپ

گردش به چپ و مستقیم
خط مسیری که هر دو طرف فقط میتوانند گردش به چپ کنند
هر دو خط گردش به چپ

گردش به راست

گردش به راست ومستقیم
فقط مستقیم
هر دو خط گردش به راست

خط سمت چپ گردش به چپ – خط راست گردش به چپ و مستقیم
خط سمت چپ گردش به چپ – خط سمت راست مستقیم
خط سمت چپ گردش به چپ – خط وسط مستقیم – خط سمت راست گردش به راست و مستقیم
بعضی از خط مسیر ها برای وسیله نقلیه با شرایط خاص مانند اتوبوس -تاکسی و یا دوچرخه طراحی شده اند  .و بعضی از آنها
دارای زمان و روزهای مشخصی هستند(در روی تابلو و کف خیابان یک شکل لوزی کشیده شده است )که اگر در تابلو زمان و
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روز درج نشده است یعنی برای تمام طی روز و تمام هفته هستند و شما مجاز به حرکت در آنها نیستید....................... .

تابلوهای که مجاز به انجام آنها هستید:
این تابلو ها طراحی شده اند با یک دایره سبز رنگ در یک صفحه سفید مربع شکل.

فقط گردش به راست

وسایل نقلیه خطرناک مجاز به حرکت هستند

دوچرخه مجاز به حرکت است

سبقت گرفتن مجاز است

فقط گردش به چپ

فقط مستقیم

موتورهای اسکی مجاز به حرکت هستند

کامیون مجاز به حرکت است

تابلو های که مجاز به انجام انها نیستید:
این تابلو ها طراحی شده اند با یک دایره قرمز رنگ و خط مورب قرمز در یک صفحه سفید به شکل مربع.

گردش به راست ممنوع

گردش به چپ ممنوع

سبقت گرفتن ممنوع

دور زدن ممنوع

عبور عابر پیاده ممنوع

سبقت از دوچرخه ممنوع

عبور کامیون ممنوع

عبور موتورهای اسکی ممنوع

عبور دوچرخه ممنوع
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پارک در جهت یا جهت های نشان داده شده ممنوع
توقف در جهت های نشان داده شده ممنوع

پارک در زمان و روزهای نشان داده شده ممنوع

توقف در زمان و روزهای نشان داده شده ممنوع
منطقه مدرسه:
در منطفه مدرسه اگر ایمن است باید با حداکثر سرعت مشخص شده روی تابلو وارد شوید و از سرعت مجاز
تجاوز نکنید .شما مجاز به سبقت گرفتن در منطقه مدرسه نیستید.

زمانهای مدرسه:
 8:00صبح تا  9:30صبح
 11:30صبح تا  1:30بعدازظهر
 3:00بعدازظهر تا  4:300بعدازظهر
حداکثر سرعت داخل شهر و خارج شهر در منطقه مدرسه  30کیلومتر میباشد.
پایان منطقه مدرسه:
پایان منطقه مدرسه با یک تابلو سرعت یا تابلوی که پایان منطقه را اعالم میکند مشخص میشود.

محل عبور بچه های مدرسه:
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این تابلو محل عبور بچه هارا اعالم میکند و باید بیشتر توجه کنید.
منطقه بازی:
در منطقه بازی اگر ایمن است باید با حداکثر سرعت مشخص شده روی تابلو وارد شوید و از سرعت مجاز تجاوز نکنید .شما مجاز
به سبقت گرفتن در منطقه بازی نیستید .در این منطقه حداکثر سرعت مجاز  30کیلومتر است و زمان ان هر روز از ساعت 8:30

صبح تا یک ساعت بعد از غروب آفتاب میباشد.

پایان منطقه بازی با یک تابلو سرعت یا تابلوی که پایان منطقه را اعالم میکند مشخص میشود.

پارکینگ برای افرادی که کم توان هستند تنها کسانی میتوانند در این پادکینگ ها پارک کنند که کارت مخصوص را داشته باشند.

تابلوهای هشدار دهنده:
این تابلو ها به رانندگان اطالعات میدهند که در مقابل چه شرایطی وجود دارد و با چه چیزی یا خطراتی روبه رو خواهند شد.
اطالعات این تابلو ها شامل:
مقررات ترافیک مانند ایست کامل یا رعایت حق تقدم.
مشخص کردن وضعیت فیزیکی خیابان.
شرایط خطرناک پیش رو که راننده باید توجه کند.

تابلوهای مقررات ترافیک:
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ایست کامل در جلو

رعایت حق تقدم در جلو

چراغ کنترل ترافیک در جلو

ایستگاه اتوبوس مدرسه در جلو

ایست کامل در جلو وقتی که چراغ زرد در حال چشمک زدن است
چرخش یا قوس در جلو:

قوس به راست در جلو

قوس به چپ در جلو

خیابان مارپیچ در جلو

چرخش تیزبه راست در جلو

چرخش تیزبه چپ در جلو

قوس به چپ وراست در جلو

حداکثر سرعت در شرایط ایدئال در قوس توصیه میشود

محل عبور حیوانات در جلو

محل عبور دوچرخه درجلو

محل عبور موتور اسکی درجلو
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تقاطع در جلو:

خیابان مخفی در سمت چپ در جلو

تقاطع Yشکل در جلو

خط راه اهن در جلو

انتهای خیابان

خیابان مخفی در سمت راست در جلو

تقاطع مخفی درجلو

تقاطع Tشکل در جلو

ورود کامیون از راست در جلو

میدان در جلو

خیابان های که در جلو ادغام میشود :

راه آزاد (اضافه شدن الین)

ادغام ترافیک

خیابان باریک در جلو:

گذرگاه باریک

الین سمت راست به سمت چپ باریک میشود
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الین سمت چپ تمام میشود

جدا کننده در جلو:

جدا کننده در بزرگراه شروع میشود

جدا کننده در بزرگراه خاتمه مییابد

تغییر کردن شرایط خیابان :

تپه

دست انداز

جاده لغزنده در شرایط خیس

عالمت خطر -جسم در سمت چپ

انتهای جاده آسفالته

عالمت خطر -جسم در سمت راست

سرعت گیر در جلو

ریزش کوه

عالمت خطر کنار جاده  -یک پیچش تیز در جلو

خیابان های که برای استفاده کنندگان مشترک است:

هوشیار کردن وسایل نقلیه که برای دوچرخه فضا الزم را تامین کنند
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هوشیار کردن وسایل نقلیه که خیابان باریک است ونمیتوانید در کنار دوچرخه حرکت کنید و باید پشت او حرکت کنید

تابلوهای اطالعات و راهنمائی :
این تابلو ها به شما اطالعاتی مانند اسم -شماره ضروری ویا فاصله در مورد خیابانها و جاده ها میدهند.

وسیله نقلیه که آهسته حرکت میکند :
یک تابلو باید درانتهای وسیله نقلیه که آهسته تراز  40کیلومتر حرکت میکند نصب گردد مانند تراکتور یا ماشین االت راه سازی.

اگر وسیله ای پهن تر از ماشین های دیگر باشد باید تابلو زیر را استفاده کند تا دیگران متوجه پهن بودن او گردند.

ساخت وساز :
در منطقه ساخت وساز باید سرعت ایمن را در تمام طی شبانه روز حفظ کنید .چه کارگران یا ماشین االت کار بکنند یا نکنند.جریمه
سرعت یا موارد خالف در این منطقه دو برابر است.
از تابلو های که کارگران به شما نشان میدهند اطاعت کنید.
سرعت خود را کاهش دهید یا توقف کامل کنید اگر از شما خواسته میشود.
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کارگران در حال کار

نقشه بردار در جلو

مسیر انحرافی در----کیلومتری

خطوط روی آسفالت :
خطوط روی آسفالت اطالعات مورد نیاز شما را تامین میکنند.
تشخیص الین های که جدا میشود ودر جهت مخالف یکدیگر هستند
ترافیک های که در یک جهت حرکت میکنند
ترافیک های که در جهت مخالف حرکت میکنند
محل سبقت ازاد و سبقت ممنوع
انتخاب و استفاده از الین
محل عبور عابر پیاده
خط توقف
منطقه پارکینگ
کلمه یا عالمت های که معنی خاصی میدهند
خطوط میتواند به رنگ سفید یا زرد -یک خطی یا دو تایی -ممتد یا منقطع باشند.

خطوط ممتد:
خطوط ممتد یعنی شما مجاز به سبقت -عبور از آن یا تغییر الین نیستید.
خطوط منقطع:
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خطوط منقطع یعنی شما مجاز به سبقت -عبور از آن یا تغییر الین هستید.

خطوط زرد رنگ:
خطوط زرد یعنی وسایل نقلیه در هر طرف خط زرد حرکت میکنند و هر کدام در جهت خودشان حرکت میکنند .وهمیشه خط زرد
باید در سمت چپ شما باشد.

سبقت گرفتن مجاز است

سبقت گرفتن مجاز نیست

ماشین های که به سمت چپ میروند مجاز به سبقت هستند ولی ماشین های که به سمت راست میروند مجاز به سبقت نیستند.

خطوط سفید :
خطوط سفید یعنی هر دو طرف خط سفید فقط میتوانند در یک جهت حرکت کنند.

سبقت گرفتن مجاز نیست

سبقت گرفتن مجاز است

فلشها :
فلشها جهتی را که مجاز به حرکت هستید را به شما نشان میدهد.
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الین وسط مشترک است وتنها کسانی که میخواهند به چپ بروند مجاز به استفاده هستند.

عالمت:X
این عالمت در سطح خیابان به این معنی است که یک خط راه اهن از عرض خیابان عبور میکند و شما باید احتیاط کنید.

ناحیه ای که به صورت یک جزیره رنگ شده اند:

شما مجاز به حرکت – پارک یا توقف در این ناحیه ها نیستید.

محل عبورعابر پیاده :

اگر عابر پیاده در حال حرکت است شما باید پشت خط ایست توقف کامل کنید.
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در بعضی از تقاطعها ناحیه ای وجود دارد که شما مجاز به توقف بر روی ان نیستید که به ماشینهای بزرگ فضای بیشتری برای دور
زدن میدهد(.مانند شکل زیر)

مواردی که باید در ابتدای رانندگی رعایت کنید:
قفل کردن درب ها بعد از سوار شدن
تنظیم کردن صندلی
تنظیم کردن پشت سری که باید وسط ان باالتر از گوشهای شما باشد
تنظیم کردن ائینه های بغل و وسط
بستن کمربند
همیشه فرمان را باید با دو تا دست و به وضعیت عدد  9و 3یا  10و  2ساعت ودر قسمت خارجی ان نگهداشت

پارک بر روی تپه :
اگر در سرازیری هستید فرمان ماشین باید به صورت کامل به سمت راست باشد
اگر در سر باالی هستید و کنار خیابان جدول دارد فرمان ماشین کامال باید به سمت چپ باشد
اگر در سر باالی هستید و کنار خیابان فاقد جدول است فرمان ماشین کامال باید به سمت راست باشد

در موارد زیر نمی توانید پارک کنید :
*در پیاده رو یا بولوار(جاده های اصلی وپهن)
*بر روی خط عابر پیاده و مشابهه ان
*در تقاطع ها
* 1.5متر نزدیک ورودی گاراژ یاورودی امالک خصوصی
*برعکس خیابان یا نزدیک محل ساخت وسازیا هر جای که باعث سد معبر گردد
*در روی پلها یا زیر گذرها ویا نزدیک انها
*جاهای که تابلو ویا هر نشان دیگر به شما اجازه توقف یا پارک نمیدهد
* 5متر نزدیک شیر اتش نشانی
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* 5متر نزدیک تقاتع ها یا تابلوهای ایست و تابلو حق تقدم
* 5متر نزدیک خط عابر پیاده
*کنار یا بغل ماشینهای که پارک کرده اند
* 5متر نزدیک لبه تقاطع یک خیابان مگر به شما اجازه داده شود مانند پارک مترها
*نزدیک اتش -انفجار -ماشینی که تصادف کرده – جای که باعث ترافیک شود ویا باعث شود ماشینهای امداد یا افراد نتوانند
عبور کنند
*در جاده های خارج شهر نمیتوانید پارک کنید
*در جاده های خارج شهر در شانه جاده نمیتوانید پارک کنید مگر( :در موارد زیر می توانید پارک کنید)
*ماشین شما قادر به حرکت نباشد
*در شرایط اضطراری باشید
*به شما طبق قانون اجازده داده شده باشد
*جای که فضا به اندازه کافی برای عبور دیگر ماشینها باشد
*ماشین شما از فاصله  60متری از هر دو طرف دیده شود

رعایت حق تقدم:
در تقاطعها کسانی که تابلو دارند باید طبق ان عمل کنند و رعایت حق تقدم را بکنند هر چند همه افراد برای جلوگیری از
تصادف مسئول هستند .یک تقاطع ممکن است با تابلو – چراغ یا هر دو آن کنترل شود .
اگر یک تقاطع فاقد خط کشی برای عابر پیاده باشد ولی دارای تابلو ایست کامل باشد شما باید  3متر ( 10فوت) قبل از لبه
تقاطع ایست کامل کنید
در بعضی از تقاطع ها تمام چهار طرف یا سه طرف دارای تابلو ایست هستند که در این شرایط حق تقدم با کسی است که
اول توقف کرده واگر دو نفر همزمان با هم توقف کنند کسی که دست راست شمااست حق تقدم دارد.
تقاطع های کنترل نشده:
اگر در یک تقاطع هیچ گونه تابلو ویا چراغ راهنمای وجود نداشته باشد به آن تقاطع کنترل نشده میگویند که در این شرایط
اگر دو نفر هم زمان به یک تقاطع برسند حق تقدم با کسی است که دست راست شما است.
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اولBبعد A

اولBبعد A
شما نمیتوانید وارد یک تقاطع بشوید اگر نمیتوانید عرض تقاطع را حرکت کنید .شما اجازه توقف در هر شرایط داخل تقاطع
را ندارید.

چند نمونه سوال:
 -1برای اینکه یک راننده آزمایشی (کالس  5بیسیک) بشوید .شما باید:
 -1سن شما  16سال یا بیشتر باشد
 -2در امتحان شهری قبول شوید
 -3گواهیناهه کالس  7راداشته باشید
* -4همه موارد

 -2وقتی که یک راننده دیگر قصد دارد از شما سبقت بگیرد .شما باید
 -1راهنما بزنید که او از شما سبقت نگیرد
 -2سرعت خود را زیاد کنید
 -3هر کاری انجام دهید تا او نتواند سبفت بگیرد
* -4به راه خود با همان سرعت ادامه دهید وبه او اجازه سبقت گرفتن بدهید
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 -3چقدر باید عقب تر از ریل راه اهن توقف کنید اگر از شما درخواست شود
 6 -1متر نزدیک ریل راه اهن
* 5 -2متر نزدیک ریل راه اهن
 10 -3متر نزدیک ریل راه اهن
 3 -4متر نزدیک ریل راه اهن
 -4اگر احساس خستگی میکنید در هنگام رانندگی .شما باید :
 -1رادیو را روشن کنید
 -2پنجره را باز کنید برای هوای تازه
* -3توقف کنید برای یک استراحت
 -4اهسته بروید و توجه بیشتری داشته باشید
 -5وقتی شما قصد دارید در یک چهار راه بپیچید .حداقل چند متر قبل از چهارراه باید به الین مورد نظر بروید
* 15-1متر
 20 -2متر
 10 -3متر
 25 -4متر
 -6طبق قانون حداکثر میزان الکل در بدن در هنگام رانندگی برای کسانی که کواهینامه  5کامل( 5ادونس) را دارند چقدر
است؟
*0.08 -1
0.8 -2
0.008 -3
0.88 -4
 -7وقتی که یک چراغ قرمز به شکل ضربدر باالی یک الین وجود دارد .راننده باید:
* -1نباید وارد آن الین شود
 -2سریعا توقف کامل کنید چرا که جلو خطر وجود دارد
 -3سرعت خود را کاهش دهید وبا توجه بیشتر حرکت کنید
 -4آماده شوید برای ماشین های که از روبه رو میایند
 -8وقتی به چپ می پیچید نگاه کنید برای موتور سوارها که از روبه رو میایند چرا که:
 -1انها به سختی شما را در شب و غروب افتاب میتوانند ببینند
* -2انها نسبت به یک ماشین کمتر میتوانند خودشان را کنترل کنند
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 -3شما نمی توانید سرعت انها را حدس بزنید
 -4هیچ کدام
 -9قبل از سبقت گرفتن از یک ماشین در یک بزرگراه با دو الین .شما باید:
 -1سرعت را افزایش دهید تا اطمینان حاصل کنید که سریعا میتوانید سبقت بگیرید
* -2تنها وقتی که قانون به شما اجازه میدهد و ایمن است میتوانید سبقت بگرید
 -3تنها به اینه عقب توجه کنید
 -4تمام موارد
 Hydroplaning -10باعث از دست دادن کنترل ماشین میشود و ان به این معنی است که:
* -1یک الیه نازک از آب در بین تایر ماشین شما وسطح اسفالت خیابان قرار مگیرد
 -2فشار باد چرخ شما کم است
 -3روغن چرح شما چکه میکند
 -4یخ به رنگ سیاه در سطح جاده است
 -11تابلوای که نشان میدهد وسیله نقلیه اهسنه حرکت میکند باید نصب گردد در انتهای :
 -1تمامی ماشینهای که در خیابان حرکت میکنند و قادر به سرعتی بیشتر از  50کیلومتر نیستند
 -2تمامی ماشینهای که در خیابان حرکت میکنند و قادر به سرعتی بیشتر از  60کیلومتر نیستند
* -3تمامی ماشینهای که در خیابان حرکت میکنند و قادر به سرعتی بیشتر از  40کیلومتر نیستند
 -4تمامی ماشینهای که در خیابان اهسته حرکت میکنند
 -12در خارج شهر وقتی وارد منطقه بازی میشوید و هنوز زمان بازی است حداکثر سرعت چقدر است؟
 10-1کیلومتر
 20 -2کیلومتر
* 30 -3کیلومتر
 40 -4کیلومتر
 -13وقتی که از یک دوچرخه در یک خیابان سبقت میگیرید .شما باید:
 -1باچراغ به او عالمت دهید
 -2سرعت را افزایش دهید تا سریعا از او سبقت بگیرید
 -3بوق بزنید تا او متوجه شما بشود
* -4با او مثل یک وسیله نقلیه برخورد کنید
 -14موتور سوارها بیشتر در کجای الین حرکت میکنند؟
 -1سمت راست
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* -2سمت چپ
 -3وسط الین
 -4هیچ کدام
 -15وقتی که میخواهید از کنار جدول حرکت را شروع کنید .شما باید:
 -1شولدر را چک کنید و وقتی ایمن است حرکت کنید
 -2آینه عقب را چک کنید و وقتی ایمن است حرکت کنید
* -3آینه ها را چک کنید -شولدر را چک کنید و راهنما بزنید و وقتی ایمن است حرکت کنید
 -4وقتی ایمن است حرکت کنید
 -16به چه موقع زمان شب میگویند؟
 10-1شب تا 6صبح
* -2یک ساعت بعد از غروب افتاب تا یک ساعت فبل از طلوع افتاب
 -3از  12شب تا  5صبح
 -4از زمان غروب افتاب تا طلوع افتاب
 -17حداکثر سرعت داخل شهر وقتی تابلو وجود ندارد چقدر است؟
* 50-1کیلومتر
 30 -2کیلومتر
 60 -3کیلومتر
 40 -4کیلومتر
 -18همیشه چه مدارکی باید همراه داشته باشید در هنگام رانندگی؟
 -1گواهینامه وبیمه
 -2گواهینامه وبرگه ریجستری
* -3گواهینامه وبرگه ریجستری و بیمه
 -4گواهینامه
 -19کجا شما مجاز به سبقت گرفتن هستید؟
 -1جای که دو خط ممتد در وسط خیابان وجود دارد
* -2وقتی که یک خط زرد متقاطع در وسط خیابان وجود دراد و خیابان برای سبقت گرفتن ایمن است
 -3وقتی که یک خط سفید ممتد وسط خیابان وجود دارد
 -4شما هیچ وقت نمیتوانید سبقت بگرید
 -20در چه مواقع یک خیابان با یک موتور سیکلت مشترک است؟
calgarykingschool@gmail.com Page 21

www.kingdrivingschool.ca

HAMID HADAD

KING DRIVING SCHOOL

Tell: 403-454-7080
Cell: 587-717-7080

 -1وقتی که به اندازه کافی فضا دارید که کنار انها حرکت کنید
* -2شما باید پشت سر آن با فاصله مناسب حرکت کنید و اگر قصد سبقت گرفتن دارید باید مانند یک ماشین با او رفتار کنید
 -3شما متوانید نزدیک به پشت او حرکت کنید
 -4موارد 2و 3صحیح است
 -21برای جلوگیری از تصادف با حیوانات  .شما باید
 -1به جلو و اطراف خیابان خوب نگاه کنید
 -2توجه زیادی انجام دهید چرا که دیدن انها مشکل است
 -3فورا نگاه کنید به نوری که در شب وجود دارد و نزدیک شماست
 -4تمام موارد باال
 -22وقتی که به سمت راست میچرخید و وارد یک خیابان دو طرفه میشوید اگر اولین الین که کنار جدول است یک ماشین
پارک کرده .شما باید به کدام الین وارد شوید؟
 -1اگر ماشین نزدیک تقاطع پارک کرده باشد باید وارد اولین الین سمت چپ ماشین پارک شده شویم
 -2وارد خط های دیگر شوید و مهم نیست که ماشین پارک کرده باشد یا نه
 -3اگر ماشین بیشتر از نصف بلوک دور تر پارک کرده باشد وارد الین کنار جدول میشویم و بعد وقتی ایمن است به الین
سمت چپ الین عوض میکنیم
* -4موارد 1و  3صحیح است
 -23یک خط ممتد زرد کنار یک خط منقطع زرد در وسط خیابان به چه معنی است؟
 -1سبقت گرفتن مجاز است اگر خط زرد ممتد در سمت چپ شماست
 -2سبقت گرفتن مجاز نیست اگر خط زرد ممتد در سمت چپ شماست
* -3سبقت گرفتن مجاز است اگر خط زرد منقطع در سمت چپ شماست
 -4هیچ کدام
 -24وقتی ماشین های امداد رسان در حال ماموریت هستند – چراغها ویا آژیر انها روشن است .هر دو مسیر باید:
 -1سریعا حرکت کنند به اولین تقاطع
* -2توقف کامل کنید تا انها از شما عبور کنند و بعد چک کنید و اگر هیچ ماشین امداد دیگری نیست متوانید حرکت کنید
 -3به کنار جدول سمت راست یا لبه خیابان حرکت کنید
 -4تمام موارد باال
 -25اگر شما قصد دارید از یک خیابان دو طرفه وارد یک خیابان یک طرفه شوید وبه سمت چپ بپیچید – کدام الین را باید
انتخاب کنید؟
 -1هر الینی که ترافیک نداشته باشد
* -2الینی که نزدیک کنار جدول است و در سمت چپ قرار دارد
 -3الین های سمت راست
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 -4هیچ کدام
 -26یک راننده خوب مسئولیت دارد در برابر:
 -1همه افراد
* -2برای مکانیکی ماشین و رانندگی خودش
 -3فقط برای رانندگی کردن
 -4در برابر صاحب ماشین
-27باید وقتی نزدیک وسایل نقلیه بزرگ هستید مواظب باشید چرا که:
* -1اگر شما خیلی نزدیک عقب انها باشید ممکن است انها نتوانند شما را از ائینه ببینند
 -2ماشین اهی بزرگ صدا دارند و بوق میزنند وقتی که دنده عقب میایند
 -3ترمز گرفتنت انها زمان میبرد تا انها بتوانند توقف کنند
 -4ماشین های بزرگ توربورانس دارند
 -28وقتی که یک کاروان را یدک میکشید چه چیزی ممنوع است که در ان وجود داشته باشد؟
* -1مسافر
 -2مواد قابل انفجار
 -3سالح گرم
 -4مواد قابل اشتعال
 -29وقتی در یک سر باالی کنار یک جدول پارک میکنید چرخهای جلو را به کدام سمت باید بچرخانید؟
 -1تماما راست
* -2تماما چپ
 -3مستقیم
 -4هیچ فرقی نمکند
 -30وقتی یک خط سفید در سمت چپ شما وجود دارد  .بدین معنی است که:
* -1شما نمتوانید به سمت چپ الین عوض کنید
 -2در ان طرف خط ماشین از روبه رو میاید
 -3سبقت گرفتن مجاز است
 -4هسچ کدام
 -31طبق قانون چند متر نزدیک ماشینهای امداد رسان مجاز به حرکت نیستید؟
 50-1متر
100 -2متر
* 150 -3متر
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 200 -4متر
 -32سرعت بیشتر از حد نور چراغ شما در شب خطر ناک است زیرا:
* -1شما نمیتوانید در فاصله ای که شما میتوانید ببینید توقف کنید
 -2ممکن است چراغ شما کار نکنند
 -3نور چراغ شما باعث عدم دید دیگران میشود
 -4شما قادر به دیدن نیستید اگد جلو هوا مه آلود باشد
 -33اگر ماشین شما مجهز به سیستم غیر قفل ترمز باشد و شما نیاز به توقف ناگهانی دارید  .شما باید:
 -1چند بار ترمز را پشت سر هم فشار دهید
* -2ترمز را به صورت محکم و ثابت فشار دهید
 -3ترمز کنید ولی نه بهصورت پشت سر حم .نه به صورت محکم
 -4ترمز را به صورت نرم فشار دهید
 -34اگر شما شاهد یک تصادف هستید شما متوانید کمک کنید اگر:
* -1مطمعا باشید ماشین شما در یک محل ایمن و دور از تصادف پارک شده است
 -2تماس بگیرید برای امداد اگر الزم است
 -3کنار کسانی که که مجروح شده اند باشید تا امداد برسد
 -4تمام موارد باال
 -35اگر ماشین شما در بزرگراه خراب شد  .شما باید:
 -1در سمت راست توقف کنید و تا اولین خروجی راه بروید
 -2چراغهای فلشر را روشن کنید -در سمت راست توقف کنید وتا اولین خروجی راه بروید
* -3راهنما بزنید – در سمت راست توقف کنید -نزدیک ماشین و در محل ایمن بایستید و کاپوت ماشین را باال بزنید
 -4در هر جای توقف کنید و منتظر امداد شوید
 -36اگر یک اتوبوس مدرسه چراغهای قرمز فلش زن را روشن کرده بود:
 -1وقتی که اتوبوس توقف کرده شما میتوانید از سمت چپ از او سبقت بگرید
 -2شما باید توقف کنید اگر پشت سدر او هستید ولی اگر از روبه رو هستید میتوانید به حرکت خود ادامه دهید
* -3همه باید در هر دو جهت  20متر قبل از اتوبوس توقف کنند تا لحظه ای که چراغهای قرمز فلش زن خاموش شود
 -4باید اهسته و با دفت از او عبور کنید
 -37وقتی که در سرازیری در حال حرکت هستید  .چه کاری بهتر است انجام دهید:
 -1ماشین را خاموش کنید
 -2دنده را در خالص قرار دهید
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* -3با دنده سنگین حرکت کنید واستفاده کنید از دور موتور برای اهسته پائین رفتن
 -4ترمز بگیرید واین کار را ادامه دهید تا به پائین برسید
 -38زمانی که ماشین های امداد ایستاده ان و در حال ماموریت هستند و چراغ های انها روشن است  .شما باید با چه
سرعتی از انها عبور کنید؟
 50-1کیلومتر
* 60 -2کیلومتر
 70 -3کیلومتر
 80 -4کیلومتر
 -39یک شکل لوزی بر روی سطح خیابان به چه معنی است؟
* -1الین طراحی شده است برای ماشین های با شرایط خاص
 -2محل عبور ریل راه اهن در جلو
 -3شما مجاز به پارک در ان الین هستید
 -4در جلو به میدان نزدیک میشوید
 -40در خارج از شهر اگر تابلو برای سرعت وجود ندارد – حداکثد سدعت مجاز چقدر است؟
 110-1کیلومتر
 80 -2کیلومتر
* 100 -3کیلومتر
 90 -4کیلومتر
 -41وقتی که به یک میدان میرسید .شما باید
 -1نزدیک میدان سرعت خود راکاهش دهید
 -2حق تقدم را به ماشینی که دور میدان است بدهید
 -3حق تقدم را به عابر پیاده بدهید
* -4تمام موارد
 -42اگر در تقاطع برای گردش به چپ توقف کرده اید تا خیابان ایمن گردد – چرخهای جلو را به کدام سمت می چرخوانید؟
-1چپ
 -2راست
* -3مستقیم
 -4هیچ کدام
 -43وقتی شرایط ایدائل است و در حال حرکت هستید – به چه میزان باید با ماشین جلو فاصله داشته باشید؟
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 6-1متر
* 2 -2ثانیه
 30 -3متر
 10 -4ثانیه
 -44اگر ماشین شما شروع به سر خوردن کرد .شما باید:
 -1محکم ترمز کنید
 -2گاز دهید
* -3فرمان را به سمتی که مقصد شما است بچرخانید
 -4فرمان را برعکس بچرخانید
 -45قبل از آن که به چپ بپیچید .شما باید:
* -1حق تقدم بدهید به ماشین های که از روبه رو می ایند و عابران پیاده
 -2راهنما بزنید که کسانی که پشت سد شما هستند از شما عبور کنند
 -3متمعا" شوید هیچ ماشینی پشت شما نیست
 -4منتظر باشید تا ماشینهای روبه رو به شما اشاره کنند برای پیچیدن
 -46وقتی که در شرایط مه آلود رانندگی می کنید .شما باید:
* -1با نور پائین حرکت کنید
 -2با نور باال حرکت کنید
 -3چراغهای فالشر را روشن کنید
 -4هیچ کدام
 -47در هنگام رانندگی چه مقدار باید جلو خود را ببینید؟
 4 -1ثانیه
 8 -2ثانیه
* 12 -3تا  15ثانیه
 16 -4ثانیه
 -48یک خیابان خیس ممکن است شامل شرایط زیر باشد:
 -1هیدروپلن نینگ Hydroplaning
 -2کم شدن سطح اصطکاک
 -3کم شدن دید
* -4همه موارد
 -49حداقل فاصله که شما نمی توانید در هر طرف از یک شیر آتش نشانی پارک کنید چقدر است؟
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* 5 - 1متر
 4 -2متر
 6 -3متر
 8 -4متر
 -50در داخل شهرحداکثر سرعت وقتی که ماشینهای امدادرسان در حال ماموریت هستند وایستاده اند چقدر است
 60 - 1کیلومتر بر ساعت
* 50 -2کیلومتر بر ساعت
 80 -3کیلومتر بر ساعت
 40 -4کیلومتر بر ساعت
 -51رانند در برابر چه کسانی برای کمربند ایمنی مسئولیت دارد؟
-1فقط خودش
 -2برای تمام سرنشینان
* -3برای خودش و افراد زیر سن  16سال
 -4برای هیچکس
-52درهنگام پارک در پارکینگ اگر میخواهید در سمت راست و به صورت 90درجه (عمودی نسبت به جدول) پارک کنید
حداقل فاصله شما با ماشین پارک کرده در سمت راست شما چقدر باید باشد؟
 3 – 1متر
 4 -2متر
* 2 -3متر
 1 -4متر
 -53در هنگام پارک در سرباالی و بدون جدول فرمان را به کدام سمت باید بچرخوانید؟
 -1به سمت چپ
* -2به سمت راست
 -3فرقی نمیکند
 -4هیچکدام
 -54در هنگام پارک در سرباالی و با جدول فرمان را به کدام سمت باید بچرخوانید؟
* -1به سمت چپ
 -2به سمت راست
 -3فرقی نمیکند
 -4هیچکدام
 -55در هنگام پارک در سرازیری بدون جدول یا با جدول فرمان را به کدام سمت باید بچرخوانید؟
 -1به سمت چپ
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* -2به سمت راست
 -3فرقی نمیکند
 -4هیچکدام
 -56فاصله حداقل  2ثانیه با ماشین جلو را در چه سرعتی باید رعایت کنید؟
 -1سرعت  50کیلومتر
 -2سرعت  100کیلومتر
 -3سرعت  30کیلومتر
* -4در تمام سرعتها
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