
 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                    1.میلیمتر باشد 1.8ارتفاع باقی مانده الیه محافظ تایرهای خودروهای سواری سبک .

                                                                                                         2.بوستر ترمز هیدرولیک مختل شده باشد  (خالء)آب بند بودن .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                          1.میلیمتر باشد  1.6ارتفاع باقی مانده الیه محافظ تایرهای کامیون  .

                                                                                                                                      2.فشارسنج بوستر ترمز بادی کار نمی کند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

. پیش بینی نشده ساختاری در  اجزاء  جابجایی و گره های کنترل فرمان وجود داشته   (قطعات)

 1.یا اتصاالت پیچی محکم نشده باشند

                                                                                                                                        2.آتش خاموش کن در کامیون موجود نباشد. 

     3در هر دو حالت.

                                                                                    

 :پاسخ  : 3  

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                     1.چراغ های خارجی با روال تعیین شده کار نمی کنند.

                                                                                 2.میلیمتر باشد 0.6ارتفاع باقی مانده الیه محافظ تایرهای موتور سیکلت .

. حالتدر هر دو  3     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                            1.چراغ های مه شکن عقب متصل باشند به چراغ های ترمز وسیله نقلیه.

                                                                                                                               2.شاخص دمای مایع خنک کننده موتور کار نکند .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                                                1.موتور به صورت منقطع کار می کند .

                                                                          2 .را می سایند (کورد)تایرها دارای آسیب های موضعی هستند که تکیه گاه تایر .

نمی کنندخودرو سواری سبک کار  (اتاقک )چراغ های داخل سالت . .3                                                                                                    

     4همه موارد قید شده.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



نقلیه ممنوع است اگر استفاده از وسایل  : 

 

در موتور سیکلت بدون یدک جانبی وجود   («مثلث خطر») «ایست اضطراری»عالمت .

 1 .نداشته باشد

تایرها از نظر ابعاد یا تقبل بار مجاز با مدل  .                                                    

 2.مزبور وسیله نقلیه مطابقت نداشته باشد 

     3در هر دو حالت.                                                     

                                                                                    

 :پاسخ  : 2  

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                       1 .حتی یک پیچ تثبیت رینگ تایر وجود نداشته باشد .

تایرهایی نصب شده باشند با آج های متفاوت الیه   (اکسل)بر روی یک محور چرخ فرمان .

 2محافظ

     3در هر دو حالت.                                                     

                                                                                      

 :پاسخ  : 3

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

. ساختاری تعبیه شده اند، وجود نداشته باشند پشت سری های صندلی هایی که از لحاظ  .1                                                                

                                                                              2.تایرهای نو و تعمیر شده نصب شده باشند (اکسل)بر روی یک محور چرخ فرمان .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

تعیین شده در قوانین   (نُرم های)محتوای مواد مضر در گازهای خروجی بیش از هنجارهای .

ارمنستان باشدجمهوری  .1 

رکاب هایی که از لحاظ ساختاری تعبیه شده اند، بر روی موتور سیکلت  .                   

  2.وجود نداشته باشند

     3در هر دو حالت.                                                    

                                                                                    

 :پاسخ  : 3  

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                     1 .آب بندی سیستم تهویه هوای موتور مختل شده باشد.

. سیستم تغذیه موتور مختل شده باشد آب بندی   . 2                                                                                                                              

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                     1 .آب بندی سیستم تهویه هوای موتور مختل شده باشد.

تایرهای مقاوم و غیرمقاوم در برابر سرما نصب شده   (اکسل)بر روی یک محور چرخ فرمان .

   2.باشند

     3در هر دو حالت.                                              

                                                                                    

 :پاسخ  : 3  

 

 



 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

. های برف پاک کنی که از لحاظ ساختاری تعبیه شده اند، کار نکنند آبپاش .1                                                                                 

تعیین شده استاندارد   (نُرم های)سطح مجاز سروصدای خارجی موتور بیش از هنجارهای .

 2.باشد

     3در هر دو حالت.                                                    

                                                                                   

 :پاسخ : 3   

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                                                1.موتور به صورت منقطع کار می کند .

                                                                                                        2 .چراغ های مه شکن عقب به چراغ های ترمز متصل نشده باشند.

                                                                                                   3.شیشه شورهای تعبیه شده ساختاری وسیله نقلیه کار نمی کنند.

     4در همه موارد قید شده.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                1.لوازم یا اشیائی نصب شده اند که از نظر آسیب رساندن به تردد کنندگان خطرناکند.

                                                                                                                               2 .دستگاه عالمت صوتی هشدار دهنده کار نکند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                         1.در اتصاالت چارچوب های موتور سیکلت و یدک جانبی لقی مشاهده شود.

. قسمت جلو چراغ های مه شکن با نور زرد رنگ نصب شده باشنددر  .2                                                                                                   

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                   1 .در کامیون جعبه کمک های اولیه وجود نداشته باشد.

. منعکس کننده نور نصب شده باشنددر قسمت جلو قطعات سفید رنگ  . 2                                                                                                

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                   1 .در موتور سیکلت با یدک جانبی جعبه کمک های اولیه وجود نداشته باشد.

                                                                                                                                                                  2 .گیره بکسل خراب باشد .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                              1.کمربندهای ایمنی تعبیه شده ساختاری وسیله نقلیه خراب باشند.

لوازم یا اشیائی قرار گرفته باشند که میدان دید راننده را از محل صندلی وی محدود می  .

  2.سازند

     3در هر دو حالت.                                         

                                                                                      

 :پاسخ  : 3

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

بدون اجازه نهاد مجری ثبت وسیله نقلیه، در ساختار وسیله نقلیه تغییراتی صورت گرفته باشند  .

 1.(تنظیمات مجدد)

                . قسمت جلو چراغ های راهنما با نور زرد رنگ نصب شده باشند  در . 2                                                                                                 

     3در هر دو حالت.

                                                                                   

 :پاسخ : 1   

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

وسیله نقلیه موتوری که توسط آن آموزش رانندگی عملی انجام می گیرد، فاقد عالمت مشخصه  .

 1 .مربوطه باشد 

                                                                                                                               2.تابلو نشان دهنده میزان سوخت کار نمی کند.                             

     3در هر دو حالت.

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

 :استفاده از موتور سیکلت ها ممنوع است اگر

 

                                                                                                          1.کمان های ایمنی تعبیه شده ساختاری وجود نداشته باشند .

                                                                                                         2.میلیمتر باشد  1.6ارتفاع باقی مانده الیه محافظ تایرها .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                            1.در قسمت جلو چراغ های راهنمای زرد رنگ نصب شده باشند .

                                                                                                                        2.حتی یک پیچ تثبیت رینگ تایر وجود نداشته باشد .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                      1.در قسمت جلو چراغ های راهنمای نارنجی رنگ نصب شده باشند.

                                                                                                                                                                  2 .گیره بکسل خراب باشد .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                 1.در قسمت جلو قطعات سفید رنگ منعکس کننده نور نصب شده باشند.

                                                                                                                                                                  2 .گیره بکسل خراب باشد .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                       1.کمربندهای ایمنی تعبیه شده ساختاری وجود نداشته باشند .

                                                                                       2.در قسمت عقب چراغ های دنده عقب با نورهای سفید رنگ نصب شده باشند .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از موتور سیکلت های دارای یدک جانبی ممنوع است اگر

 

                                                                           1.دستگیره عرضی تعبیه شده ساختاری برای سرنشین روی زین وجود نداشته باشد .

                                                                                                        2 .میلیمتر باشد  0.6ارتفاع باقی مانده الیه مخافظ تایرها .

                                                                                                                                      3.جعبه کمک های اولیه وجود نداشته باشد .

     4در تمامی حاالت قید شده.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                  1.مکانیزم تنظیم موقعیت صندلی راننده که از لحاظ ساختاری تعبیه شده، کار نکند.

                                                                                                                                        2.چراغ های داخل سالن اتوبوس کار نکند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

. کار نکندچراغ های داخل سالن خودرو سواری سبک  .1                                                                                                                        

                                                                                               2 .پشت سری های تعبیه شده ساختاری صندلی ها وجود نداشته باشند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                1 .در قسمت عقب قطعات قرمز رنگ منعکس کننده نور نصب شده باشند .

                                                                                                                                      2.سرعت سنج تعبیه شده ساختاری کار نکند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                1 .درجه باشد  10لقی سیستم کنترل فرمان خودرو سواری سبک در مجموع بیش از .

                                                                                                      2.شلگیر و گلگیرهای تعبیه شده ساختاری وجود نداشته باشند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                                                   1.موتور به سختی راه اندازی شود .

                                                                                                                    2.جعبه کمک های اولیه در اتوبوس وجود نداشته باشد.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

. باشد جعبه کمک های اولیه در خودرو سواری سبک وجود نداشته  . 1                                                                                                   

                                                                                       2.در قسمت عقب چراغ های دنده عقب با نورهای قرمز رنگ نصب شده باشند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                        1 .وجود نداشته باشد  («مثلث خطر») «ایست اضطراری»در اتوبوس عالمت .

                                                                 2.در قسمت عقب چراغ های روشنایی پالک وسیله نقلیه با نور سفید رنگ نصب شده باشد.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

 1.6ارتفاع باقی مانده آج های الیه محافظ تایرهای یدک خودرو سواری سبک کمتر از .

 1 .میلیمتر باشد

در قسمت عقب چراغ های راهنما با نور نارنجی رنگ  .                                        

                                                                                              2.نصب شده باشد

     3در هر دو حالت.

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                         1.بوستر ترمز هیدرولیک مختل شده باشد  (خالء)آب بند بودن .

                                                                                                  2.در قسمت عقب چراغ های راهنما با نور سفید رنگ نصب شده باشد.

. هر دو حالت در  3     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                 1.تایرهایی نصب شده باشند با ساختارهای متفاوت  (اکسل)بر روی یک محور چرخ فرمان .

                                                                                                                      2.آب بندی بودن سیستم تغذیه موتور مختل شده باشد .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                                             1.عالمت صوتی هشدار دهنده کار نکند.

سیستم خنک کننده موتور  ) .سیستم خنک کننده رژیم حرارتی ثابت کار موتور را تأمین نکند.

 2(ماشین به درستی کار نکند

     3در هر دو حالت.           

                                                                                 

 :پاسخ : 1     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                            1.اتصاالت پیچی کنترل فرمان محکم یا به شیوه تعیین شده تثبیت نشده باشند.

                                                                                                                        2.در اتوبوس آتش خاموش کن ها وجود نداشته باشند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

و گره های کنترل فرمان وجود داشته   (قطعات)جابجایی پیش بینی نشده ساختاری در  اجزاء .

 1.باشند

در قسمت جلو چراغ های راهنما با نور سفید رنگ  .                                            

                                                                                               2 .نصب شده باشند 

     3در هر دو حالت.

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                             1 .میلیمتر باشد 1.8ارتفاع باقی مانده آج های الیه محافظ تایرهای اتوبوس .

                                                                                                               2 .بوستر ترمز هیدرولیک مختل شده باشد (خالء)آب بندی .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                                           1.فشارسنج بوستر ترمز بادی کار نکند.

                                                                                         2 .میلیمتر باشد  1.6ارتفاع باقی مانده الیه محافظ تایرهای اتوبوس  .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                     1.چراغ های خارجی با روال تعیین شده کار نمی کنند.

                                                                                         2 .میلیمتر باشد  0.8ارتفاع باقی مانده الیه محافظ تایرهای اتوبوس  .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                                                                                1.موتور به صورت منقطع کار می کند .

                                                                          2 .را می سایند (کورد)تایرها دارای آسیب های موضعی هستند که تکیه گاه تایر .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                                                                     1 .جعبه کمک های اولیه وجود نداشته باشد .

                                                                                            2 .میلیمتر باشد 2.2ارتفاع باقی مانده آج های الیه محافظ تایرها .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                        1.چراغ های داخل سالن خودرو سواری سبک کار نکند.

                                                                                                                                        2.چراغ های داخل سالن اتوبوس کار نکند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

لقی سیستم کنترل فرمان اتوبوس که بر پایه خودرو سواری سبک ساخته شده، در مجموع بیش .

 1 .درجه باشد 10از 

                                                                                                      2.شلگیر و گلگیرهای تعبیه شده ساختاری وجود نداشته باشند.                            

     3در هر دو حالت.

                                                                                      

 :پاسخ  : 3

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

 15لقی سیستم کنترل فرمان اتوبوس که بر پایه خودرو سواری سبک ساخته شده، در مجموع .

 1 .درجه باشد

 .درجه باشد 15لقی سیستم کنترل فرمان اتوبوس در مجموع .                                        

2                                                                                                            

     3در هر دو حالت.

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 



 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

. باشنددر قسمت عقب قطعات سفید رنگ منعکس کننده نور نصب شده  . 1                                                                                                

                                                                                                2 .در قسمت عقب قطعات قرمز رنگ منعکس کننده نور نصب شده باشند .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                                                                    1.حداقل دو میله ضدغلت وجود داشته باشند.

                                                                                                2 .در قسمت عقب قطعات سفید رنگ منعکس کننده نور نصب شده باشند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                                                                                1.دربازکن های اضطراری کار نکنند.

                                                                                         2 .در قسمت جلو چراغ های راهنما با نورهای قرمز رنگ نصب شده باشند .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                                                                                    1.عالمت درخواست ایست کار نکند.

                                                                                         2 .در قسمت عقب چراغ های راهنما با نورهای قرمز رنگ نصب شده باشند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                            1 .میلیمتر باشد 1.6ارتفاع باقی مانده آج های الیه محافظ تایرها .

. نشان دهنده دمای مایع خنک کننده موتور کار نکندتابلو  . 2                                                                                                        

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                            1 .میلیمتر باشد 2.5ارتفاع باقی مانده آج های الیه محافظ تایرها .

                                                                                                                                    2 .کار نکنند (اتاقک )چراغ های  داخل سالن .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                            1 .خروجی های اضطراری و ملزوماتی که آنها را  بکار می اندازند، کار نکنند.

                                                                                                                                                    2.عالمت درخواست ایست کار نکند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                                                                                   1.ابزار کنترل درب ها کار نکنند.

                                                                                                                                      2.جعبه کمک های اولیه وجود نداشته باشد .

     3.در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :تن ممنوع است اگر  5استفاده از اتوبوس های دارای حداکثر وزن مجاز بیش از 

 

                                                                                                                                           1.میله های ضدغلت وجود نداشته باشند.

                                                                                                         2.در قسمت عقب چراغ های قرمز رنگ دنده عقب نصب شده باشند .

. و حالتدر هر د 3     

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                                                                       1.یک عدد آتش خاموش کن وجود داشته باشد.

                                                                                                          2 .وجود نداشته باشد («مثلث خطر») «ایست اضطراری»عالمت .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از اتوبوس ها ممنوع است اگر

 

                                                                                                                                                 1.یک میله ضدغلت وجود داشته باشد.

                                                                                                                                       2.یک عدد آتش خاموش کن وجود داشته باشد.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                     1.قفل درب بدنه که از لحاظ ساختاری تعبیه شده، کار نمی کند.

                                                                                                   2.قفل درب اتاقک که از لحاظ ساختاری تعبیه شده، کار نمی کند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                  1.در قسمت عقب چراغ های راهنمای با نور قرمز رنگ نصب شده اند.

                                                                                         2.عقب که از لحاظ ساختاری تعبیه شده، وجود ندارد  (سپر)جزء حفاظتی .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                            1.تقویت کننده کنترل فرمان که از لحاظ ساختاری تعبیه شده، خراب است یا وجود ندارد.

                                                                                                                                                                    2.ضبط صوت کار نمی کند .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                           1.سیستم ترمز توقف بر روی شیب تعریف شده استاندارد وضعیت بی حرکت را تأمین نمی کند.

. بند بودن مکانیزم های مهار کننده ماهک جعبه دنده مختل شده است آب  .2                                                                                      

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                                                     1.گیره تایر زاپاس کار نمی کند.

. ارکننده پل عقب مختل شده است آب بند بودن مکانیزم های مه .2                                                                                                      

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

پارگی های قابل رؤیتی بر روی نوار از لحاظ ساختاری تعبیه شده، کمربندهای ایمنی وجود  .

 1 .دارند 

                                                                                                                                                    2.مجهز به چراغ های مه شکن نیست.                                        

     3در هر دو حالت.

                                                                                      

 :پاسخ  : 1

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                            1 .دریچه پوشش موتور که از لحاظ ساختاری تعبیه شده، کار نمی کند.

                                                   2.شیشه های کناری عقب با پرده پوشانده شده اند و دو آینه کناری برای دید عقب وجود دارند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                 1.شیشه های کناری عقب با پرده پوشانده شده اند و دو آینه کناری برای دید عقب وجود ندارند .

. پرفشار شیشه ها که از لحاظ ساختاری تعبیه شده، کار  تجهیزات گرم کن و تمیزکاری با هوای 

 2.نمی کنند

     3در هر دو حالت.                                  

                                                                                      

 :پاسخ  : 3

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                 1.درپوش باک سوخت که از لحاظ ساختاری تعبیه شده، کار نمی کند.

                                                                                                                          2.شیشه های کناری جلو با پرده پوشانده شده اند .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                           1----عالمتی که با دستگاه هشدار دهنده صوتی داده می شود .

                                                                      2.آن دسته از شیشه های خودرو که از لحاظ ساختاری تعبیه شده اند، وجود ندارند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

. داردشکاف هایی بر روی رینگ تایر یا قالپاق وجود  .1                                                                                                                   

                                                             2.تخلفات قابل رؤیتی در خصوص شکل و اندازه های سوراخ های تثبیت رینگ ها وجود دارد.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                    1.چراغ های خارجی و منعکس کنندگان نور کثیف هستند .

                                                                                                                                 2..جلو و عقب کثیفند  (سپرهای)اجزاء حفاظتی .

. لتدر هر دو حا 3     

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                               1.المپ ها یا توزیع کنندگان روی چراغ ها وجود ندارند.

                                                                   2.توزیع کننده ها یا المپ هایی بکار می روند که با نوع چراغ مزبور متناسب نیست.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                                                    1.چراغ های خارجی و منعکس کنندگان نور کثیف هستند .

بر روی وسیله نقلیه ای که خط تولید آن متوقف شده، چراغ های خارجی وسیله نقلیه مارک  .

  2.دیگری نصب شده است

     3در هر دو حالت.                       

                                                                                      

 :پاسخ  : 1

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                        1.تایرهایی نصب شده باشند با آج های متفاوت (اکسل)بر روی یک محور چرخ فرمان .

                                                                           2.میلیمتر باشد  1.6ارتفاع باقی مانده آج الیه محافظ تایر خودرو سواری سبک .

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                           1.میلیمتر باشد  1.4ارتفاع باقی مانده آج الیه محافظ تایر کامیون .

. شده انددر قسمت جلو تجهیزات منعکس کننده نور به رنگ زرد نصب   .2                                                                                              

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

                                                                                              1.در قسمت عقب تجهیزات منعکس کننده نور به رنگ زرد نصب شده اند.

                                                                                              2.در قسمت جلو تجهیزات منعکس کننده نور به رنگ زرد نصب شده اند.

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

. روی خودرویی که رانندگی آن را راننده پزشک بعهده دارد، عالمت شناسایی   بر  (برچسب)

   1.وجود ندارد  «پزشک »

                                                                                                 2.درپوش باک سوخت که از لحاظ ساختاری تعبیه شده، کار نمی کند.                        

     3در هر دو حالت.

                                                                                    

 :پاسخ  : 2  

 

 

 :استفاده از وسایل نقلیه ممنوع است اگر 

 

متفاوت  خودرو تایرهایی نصب شده باشند با آج های  (اکسل)بر روی یک محور چرخ فرمان .

 1.الیه محافظ

 «حمل و نقل کودکان»در قسمات جلو عالمت شناسایی .                                         

نصب شده با رنگ بستر منعکس کننده نور به رنگ زرد و خطوط حاشیه ای منعکس کننده نور  

 2.به رنگ قرمز 

     3در هر دو حالت. 

                                                                                    

 :پاسخ  : 1  

 

 


