
 

 :جمهوری ارمنستان، مسافر عبارت است از «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

وسیله نقلیه یا روی وسیله نقلیه، به استثنای راننده و مربی رانندگی   (اتاقک )فرد واقع در سالن .

وسیله نقلیه یا روی وسیله نقلیه،   (اتاقک )فرد واقع در سالن .                                      1

می شود،   (پیاده)و از آن خارج  (سوار می شود)و همچنین فردی که  در وسیله نقلیه می نشیند 

     2به استثنای راننده و مربی رانندگی 

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 «A»جمهوری ارمنستان، صدور گواهینامه پایه  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 رانندگی  وسایل نقلیه برای کدام گروه سنی زیر امکان پذیر است؟ 

 

                                                                                                                                                               1سال تمام 16افراد دارای .

                                                                                                                                                               2سال تمام 17افراد دارای .

. اد دارای افر      3سال تمام 18

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 «BE»جمهوری ارمنستان، صدور گواهینامه پایه  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

امکان پذیر است؟ رانندگی  وسایل نقلیه برای کدام گروه سنی زیر    

 

                                                                                                                                                               1سال تمام 17افراد دارای .

                                                                                                                                                               2سال تمام 18افراد دارای .

     3سال تمام 19افراد دارای .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، بخش قابل تردد جاده عبارت   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :است از 

 

                                                                                                       1.آن جزء جاده که برای تردد وسایل نقلیه پیش بینی شده است.

     2.آن جزء جاده که برای تردد وسایل نقلیه غیرریل رو پیش بینی شده است .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 آیا فردی که رانندگی می آموزد هنگام رانندگی آموزشی مجبور به بستن کمربند ایمنی است؟ 

 

                                                                                                                                                                                     1.مجبور است.

                                                                                                                                                                                   2.مجبور نیست .

. کردن خودرو را دشوار می سازد مجبور نیست چنانچه این امر اداره  .3                                                                                           

     4 .مجبور نیست چنانچه مربی رانندگی اجازه این کار را می دهد .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

و   «D»جمهوری ارمنستان، صدور گواهینامه پایه  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 رانندگی  وسایل نقلیه برای کدام گروه سنی زیر امکان پذیر است؟  «D1»زیرگروه 

 

                                                                                                                                                               1سال تمام 18افراد دارای .

                                                                                                                                                               2سال تمام 19افراد دارای .

                                                                                                                                                               3سال تمام 20افراد دارای .

     4سال تمام 21افراد دارای .

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



 :جمهوری ارمنستان، پیاده عبارت است از «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

. خارج از وسیله نقلیه بر روی جاده واقع است، به استثنای فردی که برای انجام کار  فردی که 

 1.بر روی جاده ذیصالح است و طبق روال قانونی مجری آن اقدامات است 

فردی که خارج از وسیله نقلیه بر روی جاده واقع است، از جمله فردی که برای انجام کار بر  . 

قانونی مجری آن اقدامات است روی جاده ذیصالح است و طبق روال   .2     

                                                                                    

 :پاسخ  : 1  

 

 

جمهوری ارمنستان، آموزش اولیه رانندگی عملی   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :وسیله نقلیه بدین شرح انجام می گیرد

 

                                                                1خارج از اماکن مسکونی بر روی جاده ها، با در نظر داشتن میزان تردد وسایل نقلیه.

                                                                                                                                                      2در میدان بسته یا در اتودروم.

     3با در نظر داشتن میزان تردد وسایل نقلیه (به استثنای اتوبان ها)در هر جاده ای .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان،آیا خروجی از محوطه همجوار   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 به سمت جاده  تقاطع محسوب می شود؟ 

 

                                                                                                                                                                              1.محسوب نمی شود.

     2.محسوب می شود.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، افراد  دارای گواهینامه های پایه   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

«B» ،«C»  و«D»   رانندگی وسایل نقلیه مجازند به رانندگی آنها همچنین با یدک ها، چنانچه

 :حداکثر وزن مجاز یدک  

 

                                                                                                                                                             1.کیلوگرم نباشد  750بیش از .

                                                                                                                                                             2.کیلوگرم نباشد  800بیش از .

     3 .کیلوگرم نباشد  1000بیش از .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

و   «B»جمهوری ارمنستان، صدور گواهینامه پایه  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

«C»  رانندگی  وسایل نقلیه برای کدام گروه سنی زیر امکان پذیر است؟ 

 

                                                                                                                                                               1سال تمام 16افراد دارای .

                                                                                                                                                               2سال تمام 17افراد دارای .

     3سال تمام 18افراد دارای .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 (موپد)جمهوری ارمنستان، موتور سیکلت گازی  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :عبارت است از

 

سانتیمتر مکعب  50وسیله نقلیه دارای دو چرخ یا سه چرخ با موتور با حجم کارگری حداکثر .

 1.کیلومتر در ساعت سرعت 50و حداکثر 

سانتیمتر مکعب  60وسیله نقلیه دارای دو چرخ یا سه چرخ با موتور با حجم کارگری حداکثر . 

 2.کیلومتر در ساعت سرعت 60و حداکثر 

 . دو چرخ یا سه چرخ با موتور با حجم کارگری حداکثر وسیله نقلیه دارای  سانتیمتر مکعب  70

     3.کیلومتر در ساعت سرعت 70و حداکثر 

                                                                                   

 :پاسخ : 1   

 

 



ارمنستان، ایست اجباری عبارت است ازجمهوری   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون  : 

 

                                                               1.متوقف نمودن تردد بسته به روشن شدن غیرمنتظره عالمت بازدارنده چراغ راهنمایی.

                                                                                                               2.متوقف نمودن تردد بسته به تراکم ایجاد شده در جاده.

بی حرکت ساختن وسیله نقلیه بدلیل خرابی وسیله نقلیه، خطر یا مانع دیگر پدید آمده در جاده،  .

 3یا حمل بار/و (مسافر)یا روانی راننده /منوط به  شرایط جسمانی و

     4تمامی حاالت قید شده. 

                                                                                    

 :پاسخ  : 4  

 

 

 (دید کم)جمهوری ارمنستان، قابلیت دید غیرکافی  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :عبارت است از

 

                                                                                                                                1فاصله میدان دید جاده در ساعات تاریک روز.

                                                      2فاصله میدان دید جاده در اماکن مسکونی در شرایط  نبود روشنایی مصنوعی بخش قابل تردد.

. یت دید  وقابل یا سایر  /متر در شرایط مه، باران، بارش برف و  300یا فاصله دید جاده تا /

     3شرایط نامساعد آب و هوا برای تأمین امنیت تردد در جاده 

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :جمهوری ارمنستان، ایستادن عبارت است از  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

دقیقه یا به مدت الزم جهت سوار، پیاده شدن   5بی حرکت نمودن عمدی وسیله نقلیه تا سقف .

  1یا بارگیری، تخلیه بار /مسافر و 

تباط با سوار کردن، پیاده دقیقه، چنانچه این امر در ار 5بی حرکت نمودن وسیله نقلیه بیش از . 

     2کردن مسافرها یا بارگیری، تخلیه بار از وسیله نقلیه نباشد

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

نقلیه عمومی عبارت است جمهوری ارمنستان، وسیله  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :از

 

است، در مسیرهای خطی   (ایستگاه هایی)وسیله نقلیه ای که دارای نقاطی برای ایستادن .

 1.(تراموا، اتوبوس برقی، اتوبوس)یا بارهای مسافر حمل می کند /حرکت می کند، مسافرین و

مسیرهای خطی  است، در  (ایستگاه هایی)وسیله نقلیه ای که دارای نقاطی برای ایستادن  . 

، و  (تراموا، اتوبوس برقی، اتوبوس)یا بارهای مسافر حمل می کند /حرکت می کند، مسافرین و

     2.همچنین خودرو سواری سبک تاکسی

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

»طبق قانون  امنیت تردد جاده ایتأمین  جمهوری ارمنستان، افراد زیر هم ارز با عابرین پیاده  «

 :محسوب می شوند 

 

                                                                                 1.معلولینی که با صندلی های چرخدار بدون موتور معلولین جابجا می شوند .

. سورتمه، کالسکه بچه یا صندلی چرخدار معلولین را می کشند افرادی که گاری باری،   هل  )

  2.(می دهند

     3تمامی افراد قید شده.                                         

                                                                                     

 :پاسخ : 3 

 

 

 :عبارت است از  (نیمه یدک)جمهوری ارمنستان، یدک  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

                                                                      1.می شود (بکسل)هر گونه وسیله نقلیه موتوری که با یک یدک کش سخت به یدک کشیده .

وسیله نقلیه ای بدون موتور که برای حرکت توسط وسیله نقلیه موتوری و تردد در ترکیب با  .

)آن بعنوان یک مجموعه کل  همچنین یدک ویژه شامل      2.پیش بینی شده است (

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



جمهوری ارمنستان، برای جاده های جمهوری   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :ارمنستان  چنین روالی تعریف شده است 

 

                                                                                                                                  1(جهت رانندگی از سمت راست)تردد راست گرا .

     2(جهت رانندگی از سمت چپ)تردد چپ گرا .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 :جمهوری ارمنستان،توقف عبارت است از  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

سوار  دقیقه، چنانچه این امر در ارتباط با   5بی حرکت نمودن عمدی وسیله نقلیه بیش از .

  1کردن، پیاده کردن مسافرها یا بارگیری، تخلیه بار از وسیله نقلیه نباشد

دقیقه، به استثنای  موارد پیشگیری از برخورد   5بی حرکت نمودن عمدی وسیله نقلیه بیش از .

نع دیگر، سوار شدن، پیاده شدن مسافر  با طرف دیگر شرکت کننده در تردد جاده ای یا هر ما

/و خلیه بار از وسیله نقلیه و همچنین سایر موارد پیش بینی شده در قانونیا بارگیری، ت 2     

                                                                                    

 :پاسخ  : 2  

 

 

و   «D»جمهوری ارمنستان،صدور گواهینامه پایه  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

رانندگی وسایل نقلیه برای افراد اعزامی برای خدمت در نیروهای مسلح و   «D1»زیرمجوعه 

 :سایر نیروهای نظامی به شرح زیر امکان پذیر است 

 

                                                                                                                                                                          1سال تمام 18افراد .

                                                                                                                                                                          2سال تمام 19افراد .

                                                                                                                                                                          3سال تمام 20افراد .

     4سال تمام 21افراد .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، از روز تهیه وسیله نقلیه در چه   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 مدت زمانی باید آن را جهت ثبت دولتی به نهادهای پلیس راه ارائه نمود؟ 

 

                                                                                                                                                                                  1روز 15در طول .

                                                                                                                                                                                  2روز 10در طول .

     3روز 20در طول .

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، چه کسی مسؤول است برای   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

المی نگهداری شود؟ اینکه وسیله نقلیه ای که در جاده ها تردد می کند در وضعیت فنی س  

 

                                                                                                                  1.مالک وسیله نقلیه یا کسی که از آن استفاده می کند.

                                                                                                                                    2.سازمانی که وسیله نقلیه را فروخته است.

. ینه فنی ساالنه وسیله نقلیه را انجام داده استسازمانی که آخرین معا . 3                                                                                

     4تمامی افراد و سازمان های قید شده.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، راننده وسیله نقلیه قبل از شروع   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 به حرکت مجبور است چه موردی را بررسی کند؟

 

                                                                                                                                         1سالم بودن سیستم ترمز و کنترل فرمان.

                                                          2تعیین شده (نُرم های)مطابقت ارتفاع آج باقی مانده الیه محافظ تایرها با هنجارهای .

     3تمامی موارد قید شده.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 



جمهوری ارمنستان، راننده وسیله نقلیه مجبور است با  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 هدف مساعدت، وسیله نقلیه را در اختیار چه کسانی قرار دهد؟ 

 

                                                      1مأمورین پلیس بمنظور انتقال افراد نیازمند امدادرسانی فوری پزشکی به مراکز درمانی.

با رضایت  )کارکنان عرصه پزشکی که بمنظور امداد پزشکی در مسیر موافق عازمند .

 2.(راننده

     3در هر دو حالت.                                                       

                                                                                    

 :پاسخ  : 3  

 

 

جمهوری ارمنستان، راننده وسیله نقلیه مجبور است   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

رانندگیدر صورت مرتبط بودن با تصادف  : 

 

                                                                                                                                       1.بالفاصله وسیله نقلیه را متوقف سازد .

                                                                                                                                                                  2.چراغ خطر را روشن کند .

                                                                                                                                        3.وسایل مرتبط با سانحه را جابجا نکند.

     4 .تمامی اقدامات قید شده را انجام دهد.

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، راننده وسیله نقلیه موتوری   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :مجبور است این مدارک را  به همراه داشته باشد

 

                                                          1گواهینامه رانندگی پایه متناسب با وسیله نقلیه مزبور و مدارک ثبت آن وسیله نقلیه.

                                                                                                2وکالتنامه در صورت رانندگی وسیله نقلیه متعلق به فردی دیگر.

     3تمامی مدارک یاد شده.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

ارمنستان، خط عبور عبارت است ازجمهوری   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون  : 

 

خط عبور طولی خط کشی شده از بخش تردد که عرض آن برای تردد وسایل نقلیه در یک  .

   1.ردیف کفایت می کند

خط عبور طولی خط کشی شده یا نشده از بخش تردد که عرض  .                                   

یت می کندآن برای تردد وسایل نقلیه در یک ردیف کفا .2     

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، حداکثر وزن مجاز عبارت است   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :از

 

                                                                                                                 1وزن وسیله نقلیه با ترکیب کامل و مخزن سوخت پر شده.

     2وزن وسیله نقلیه با راننده، مسافرین و بارگیری شده، با ترکیب کامل و مخزن سوخت پر شده.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :جمهوری ارمنستان، مأمور کنترل عبارت است از  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

                                                            1فرد ذیصالح در کنترل تردد جاده ای و مجری مراتب کنترل مزبور بر اساس روال قانونی.

که در صورت لزوم اقدامات کنترل را انجام   (راننده، مسافر یا عابر پیاده)هر تردد کننده ای .

   2 .می دهد

     3تمامی افراد قید شده .                               

                                                                                      

 :پاسخ  : 1

 

 



 :جمهوری ارمنستان، دوچرخه عبارت است از «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

وسیله نقلیه دارای حداقل دو چرخ که معموالً  با نیروی عضالنی فرد مستقر بر روی آن،  .

خصوصاً به کمک رکاب یا دستگیره به حرکت در می آید، و همچنین صندلی چرخدار معلولین  

ند دارای موتور برقی باشد با حداکثر قدرت اسمی زیر که می توا قع  کیلووات برای موا 0.25

 1کیلومتر در ساعت 25استفاده درازمدت، دارای کلید خاموشی خودکار در حالت سرعت باالی 

وسیله نقلیه دارای حداقل دو چرخ که معموالً  با نیروی عضالنی فرد مستقر بر روی آن،  .

دستگیره به حرکت در می آید، به استثنای صندلی چرخدار معلولین   خصوصاً به کمک رکاب یا

کیلووات برای مواقع   0.25که می تواند دارای موتور برقی باشد با حداکثر قدرت اسمی زیر 

     2کیلومتر در ساعت 25استفاده درازمدت، دارای کلید خاموشی خودکار در حالت سرعت باالی 

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، مربی آموزش رانندگی وسیله   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :نقلیه

 

                                                                                                                                                   1.برابر با راننده محسوب می شود.

     2.برابر با راننده محسوب نمی شود.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، شرایط مخاطره آمیز عبارت   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :است از 

 

یا موضع انفعالی فرد تردد کننده که حین آن خطر واقعی  /وضعیت ایجاد شده در پی اقدام و .

 1.برای تصادف رانندگی پدید می آید

/وضعیت ایجاد شده در پی اقدام و.  دد کننده ویا موضع انفعالی فرد تر یا مأمور کنترل که حین  /

     2.آن خطر واقعی برای تصادف رانندگی پدید می آید

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

عبارت  جمهوری ارمنستان، ساعات تاریک روز  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :است از 

 

صبح، در بهار و تابستان   10:00عصر تا   20:00در پاییز و زمستان حدفاصل بین ساعات .

   1صبح 6:00عصر تا   22:00حدفاصل بین ساعات 

                                                                                                                2حدفاصل بین اواخر ساعات گرگ و میش و آغاز  سپیده دم.       

     3مقطع زمانی نبود نور خورشید.

                                                                                    

 :پاسخ  : 2  

 

 

عبارت است از جمهوری ارمنستان، اتوبوس  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون  : 

 

صندلی، که بر حسب ساختار و تجهیزات   8خودرو پیش بینی شده برای مسافرین با بیش از .

  1.خود برای حمل بی خطر و مناسب مسافرین و بار مسافر پیش بینی شده است 

صندلی، که بر حسب ساختار و   8و بیش از  8خودرو پیش بینی شده برای مسافرین با .

ل بی خطر و مناسب مسافرین و بار مسافر پیش بینی شده است تجهیزات خود برای حم .2     

                                                                                    

 :پاسخ  : 1  

 

 

جمهوری ارمنستان، خودرو سواری سبک عبارت   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :است از 

 

صندلی، که بر حسب ساختار و تجهیزات   8خودرو پیش بینی شده برای مسافرین با حداکثر .

 1.خود برای حمل بی خطر و مناسب مسافرین و بار مسافر پیش بینی شده است 

صندلی،  4با حداکثر  (سال 12به استثنای کودکان زیر )خودرو پیش بینی شده برای مسافرین . 

خود برای حمل بی خطر و مناسب مسافرین و بار مسافر پیش  که بر حسب ساختار و تجهیزات 

     2.بینی شده است 

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 



عابرین پیاده جمهوری ارمنستان، افراد زیر هم ارز با  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :محسوب می شوند 

 

                                                                                  1معلولینی که با صندلی های چرخدار بدون موتور معلولین جابجا می شوند.

                                                                                                       2.افرادی که دوچرخه، موتور گازی یا موتور سیکلت می رانند .

     3تمامی افراد قید شده.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

ارمنستان، حق رانندگی وسایل نقلیه از چه  جمهوری   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 موقع آغاز می شود؟ 

 

از زمان گذراندن موفقیت آمیز آزمون عملی رانندگی وسایل نقلیه در زیرساختارهای پلیس  .

  1راه

     2از زمان دریافت گواهینامه رانندگی.                                             

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

جمهوری ارمنستان، صدور گواهینامه های بین المللی  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :رانندگی وسایل نقلیه برای افراد زیر امکان پذیر است  «B»و  «A»پایه 

 

                                                                                                                                                                          1سال تمام 16افراد .

                                                                                                                                                                          2سال تمام 17افراد .

     3سال تمام 18افراد .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

قانونطبق  جمهوری ارمنستان، صدور گواهینامه بین المللی پایه  «تأمین امنیت تردد جاده ای» 

«C» رانندگی وسایل نقلیه برای افراد زیر امکان پذیر است: 

 

                                                                                                                                                                          1سال تمام 18افراد .

                                                                                                                                                                          2سال تمام 20افراد .

     3سال تمام 21افراد .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، گواهینامه های ملی رانندگی   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 برای چه مدت زمانی صادر می شوند؟ 

 

                                                                                                                                                                               1سال 5برای مدت .

                                                                                                                                                                              2سال 10برای مدت .

                                                                                                                                                                              3سال 20برای مدت .

     4بدون محدودیت زمانی.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

گواهینامه های بین المللی  جمهوری ارمنستان،  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 رانندگی برای چه مدت زمانی صادر می شوند؟ 

 

                                                                                                                                                                               1سال 1برای مدت .

                                                                                                                                                                               2سال 3برای مدت .

                                                                                                                                                                               3سال 5برای مدت .

     4بدون محدودیت زمانی.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



«تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون  جمهوری ارمنستان، متقاضی رانندگی در   

در صورتی   (وسیله نقلیه «AM»به استثنای متقاضی راننده گروه )زیرساختارهای پلیس راه 

 :می تواند در آزمون عملی شرکت کند که 

 

                                                                                                                                                                1.سال تمام باشد 15دارای .

                                                                                                                                                                2.سال تمام باشد 16دارای .

     3.سال تمام باشد 17دارای .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 :جمهوری ارمنستان، ایستگاه عبارت است از «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

                                                                                                          1بی حرکت نمودن عمدی وسیله نقلیه بسته به تقاضای مسافر.

دقیقه، چنانچه این امر در ارتباط با سوار   5بی حرکت نمودن وسیله نقلیه برای مدت بیش از .

ردن مسافرها یا بارگیری، تخلیه بار از وسیله نقلیه نباشدکردن، پیاده ک 2 

دقیقه یا به مدت الزم جهت سوار، پیاده شدن   5بی حرکت نمودن عمدی وسیله نقلیه تا سقف . 

     3یا بارگیری، تخلیه بار /مسافر و 

                                                                                     

 :پاسخ : 3 

 

 

جمهوری ارمنستان، وسیله نقلیه عمومی عبارت است  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :از

 

است، در مسیرهای خطی   (ایستگاه هایی)وسیله نقلیه ای که دارای نقاطی برای ایستادن .

، و  (تراموا، اتوبوس برقی، اتوبوس)یا بارهای مسافر حمل می کند /حرکت می کند، مسافرین و

  1.همچنین خودرو سواری سبک تاکسی

در مسیرهای خطی    است، (ایستگاه هایی)وسیله نقلیه ای که دارای نقاطی برای ایستادن .

 2.(تراموا، اتوبوس برقی، اتوبوس)یا بارهای مسافر حمل می کند /حرکت می کند، مسافرین و

یا بارهای مسافر حمل  /وسیله نقلیه ای که در مسیرهای گردشگری حرکت کرده، مسافرین و.

     3.می کند

                                                                                     

 :پاسخ : 2 

 

 

جمهوری ارمنستان، حداکثر وزن مجاز وسیله نقلیه   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :عبارت است از

 

. شدهحداکثر وزن وسیله نقلیه با ترکیب کامل و مخزن سوخت پر   1                                                                                                    

وزن وسیله نقلیه با راننده، مسافرین و بارگیری شده، با ترکیب کامل و مخزن سوخت پر شده،  .

 2.که شرکت تولید کننده بعنوان حداکثر مجاز تعریف کرده است 

 . نقلیه با راننده، مسافرین و بارگیری شده که شرکت تولید کننده بعنوان حداکثر   وزن وسیله

     3.مجاز تعریف کرده است 

                                                                                      

 :پاسخ  : 2

 

 

جمهوری ارمنستان، افراد دارای گواهینامه های پایه  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

رانندگی وسایل نقلیه مجازند به   «D1»و  «C1»و گروه های  «D»و  «C»و  «B»های 

 :رانندگی آنها همچنین با یدک چنانچه حداکثر وزن مجاز یدک

 

                                                                                                                                                              1کیلوگرم 950برابر است با .

                                                                                                                                                              2کیلوگرم 850برابر است با .

     3کیلوگرم 750برابر است با .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، ایستگاه وسیله نقلیه عمومی   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

است ازعبارت  : 

 

مکان پیش بینی شده برای سوار و پیاده کردن مسافرین در بخش مشخصی از مسیر خطی  .

 1.وسیله نقلیه عمومی که مجهز است به عالیم جاده ای مربوطه 

مکان پیش بینی شده برای سوار و پیاده کردن مسافرین در بخش مشخصی از مسیر خطی  . 

     2.وسیله نقلیه عمومی 

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 



و   «D»جمهوری ارمنستان، صدور گواهینامه پایه  «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :رانندگی وسایل نقلیه برای افرادی امکان پذیر است که دارای «D1»گروه 

 

سال تمام   21رانندگی وسایل نقلیه هستند و  «C1»یا گروه  «C»یا  «B»گواهینامه پایه .

  1 .دارند 

رانندگی   «B1»یا گروه  «B»گواهینامه پایه .                                                  

                                                              2 .سال تمام دارند 18وسایل نقلیه هستند و 

   .سال تمام دارند 18رانندگی وسایل نقلیه هستند و  «A1B1»یا گروه  «AB»گواهینامه پایه .

3 

یا گروه   «C»یا  «B»گواهینامه پایه .                                                           

«C1»  ندسال تمام دار 20رانندگی وسایل نقلیه هستند و . 4     

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

جمهوری ارمنستان، صدور گواهینامه بین الملل پایه   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

نقلیه برای افرادی  رانندگی وسایل  «D1E»و  «D1»و گروه های  «DE»و  «D»های 

 :امکان پذیر است که

 

                                                                                                                                                              1.سال تمام هستند 19دارای .

                                                                                                                                                              2.سال تمام هستند 20دارای .

                                                                                                                                                              3.سال تمام هستند 21دارای .

     4 .سال تمام هستند 22دارای .

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

دارای پوشش آسفالتهنگام وارد شدن از جاده خاکی به جاده    :بتنی-

 

                                                                                                                                              1.باید آن را جاده اصلی قلمداد کرد .

. ودمان همسطح محسوب می کنیمآن جاده را برای خ  .2     

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 در این بخش تردد چه تعداد خط عبور وجود دارد؟ 

 

                                                                                                                                                                                                   1یک .

                                                                                                                                                                                                   2دو.

     3سه.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 آیا با مختصات عرض قید شده عبور از بخش تردد مجاز است؟ 

 

                                                                                                                                                                                                 1بلی.

. الین مقابل صورت نمی گیردبلی زمانی که تردد در  .2                                                                                                                     

     3خیر.

 :پاسخ : 3                                                                                     

 

 

 از میان موارد قید شده کدام عامل بی حرکت مانعی محسوب نمی شود؟ 

 

                                                                                                                                                                      1آسیب پوشش بخش تردد.

. ویشیء ثان                                                                                                                                                                          2(جانبی) 

                                                                                                                                                                 3خودرو خراب یا بی حرکت.

     4 .خودرویی که بدلیل ترافیک ایستاده است .

 :پاسخ : 4                                                                                     

 

 



 آیا پیاده رو یا شانه ها بخشی از جاده محسوب می شوند؟ 

 

                                                                                                                                                                                                 1بلی.

. شانهفقط  2                                                                                                                                                                                        

     3خیر.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 این جاده چه تعداد بخش تردد دارد؟ 

 

                                                                                                                                                                                                   1یک .

                                                                                                                                                                                                   2دو.

     3چهار.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 در این تصویر چه تعداد تقاطع وجود دارد؟ 

 

                                                                                                                                                                                                   1یک .

                                                                                                                                                                                                   2دو.

     3چهار.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 در این تقاطع چه تعداد بخش های تردد با هم تالقی دارند؟ 

 

                                                                                                                                                                                                   1یک .

     2دو.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 این جاده چه تعداد خطوط عبور دارد؟ 

 

                                                                                                                                                                                                   1یک .

     2چهار.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 در کدام تصویر جاده دارای خط عبور جدا کننده است؟ 

 

                                                                                                                                                                                        1فقط راست.

                                                                                                                                                                                2در هر دو مورد.

     3فقط چپ.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 :رعایت حق تقدم یک وسیله نقلیه دیگر به این معنا است که

 

. ادامه داده یا آن را از سر گیرد یا مانوری را انجام دهد اگر آن مانور  راننده نباید به حرکت  

 1.امکان دارد رانندگان سایر وسایل نقلیه را مجبور سازد به تغییر مسیر حرکت یا سرعت

راننده نباید به حرکت ادامه داده یا آن را از سر گیرد یا مانوری را انجام دهد اگر آن مانور  .

سایر وسایل نقلیه را مجبور سازد به تغییر غیرمنتظره مسیر حرکت یا  امکان دارد رانندگان  

 2.سرعت 

     3 .بی هیچ قید و شرطی باید وسیله نقلیه را متوقف ساخت. 

                                                                                   

 :پاسخ : 2   

 

 

ترسیم شده است؟ در کدام تصویر تقاطع   

 

                                                                                                                                                                                     1فقط سمت چپ.

. راستفقط سمت  2                                                                                                                                                                                 

     3در هر دو حالت.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

 در تقاطع تالقی چه تعداد بخش های تردد وجود دارد؟ 

 

                                                                                                                                                                                                   1یک .

                                                                                                                                                                                                   2دو.

     3چهار.

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 کدام مورد تغییر خط عبور محسوب می شود؟ 

 

                                                                                   1 .خروج از خط عبوری که وسیله نقلیه در آن است با حفظ مسیر اولیه تردد.

. در محدوده خط عبور خط کشی شده اشغال کرده، با حفظ  خروج وسیله نقلیه از ردیفی که  

 2.مسیر اولیه تردد

     3.هر دو مورد قید شده.                                 

                                                                                      

 :پاسخ  : 3

 

 

 :گردش عبارت است از 

 

                                                                       1.که بمنظور خروج وسیله نقلیه به جاده ای دیگر انجام می گیرد (حرکتی)مانوری .

که بمنظور خروج وسیله نقلیه به جاده ای دیگر یا از جاده به محوطه   (حرکتی)مانوری .

     2 .همجوار انجام می گیرد 

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 

 :دور برگردان عبارت است از

 

                                                                                                                                          1رانندگی وسیله نقلیه در مسیر مقابل.

     2 .که بمنظور تغییر مسیر حرکت وسیله نقلیه در مسیر مقابل انجام می گیرد (حرکتی)مانوری .

 :پاسخ : 2                                                                                     

 

 



 

 :عبور از کنار عبارت است از

 

جلو افتادن از یک یا چند وسیله نقلیه در حال حرکت بدون خروج از خط عبوری که در آن  .

  1.تردد داریم

جلو افتادن از یک یا چند وسیله نقلیه در حال حرکت در  .                                       

     2.خروج از خط عبوری که در آن تردد داریم (بسته به)رابطه با 

                                                                                     

 :پاسخ : 1 

 

 

 :تردد عبارت است از (نقطه آغاز)مبداء 

 

در رابطه با   (پارکینگ )لحظه آغاز حرکت وسیله نقلیه از محلی که ایستاده است یا توقفگاه .

 1.تغییر خط عبور به خط عبور همجوار یا فارغ از آن  (بسته به)

در رابطه با   (پارکینگ )لحظه آغاز حرکت وسیله نقلیه از محلی که ایستاده است یا توقفگاه . 

     2.تغییر خط عبور به خط عبور همجوار  (بسته به)

                                                                                      

 :پاسخ  : 1

 

 

از مانور کردن عبارت است  : 

 

، تغییر خط عبور، تغییر  (راه یافتن به خط عبور همجوار /بسته به/در رابطه با )آغاز تردد .

 1و رانندگی با دنده عقب وسیله نقلیه (همراه با تغییر خط عبور)مسیر تردد، توقف 

     2آغاز تردد، تغییر خط عبور، تغییر مسیر تردد، توقف  و رانندگی با دنده عقب وسیله نقلیه. 

                                                                                      

 :پاسخ  : 1

 

 

 :جمهوری ارمنستان «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

                                                                             1خودرویی که از لحاظ ساختاری و تجهیزات برای حمل و نقل بار پیش بینی شده.

     2آغاز تردد، تغییر خط عبور، تغییر مسیر تردد، توقف  و رانندگی با دنده عقب وسیله نقلیه.

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 

جمهوری ارمنستان، خط عبور جداکننده عبارت است   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :از

 

جزء مشخص شده از لحاظ ساختاری، که جدا کننده بخش های تردد همجوار جاده است و برای  .

 1 .تردد یا توقف وسایل نقلیه یا عابرین پیاده پیش بینی نشده است

 . ساختاری و جزء مشخص شده از لحاظ   یا با خط کشی مربوطه، که جدا کننده بخش های تردد  /

یا عابرین پیاده پیش بینی نشده است همجوار جاده است و برای تردد یا توقف وسایل نقلیه . 2     

                                                                                    

 :پاسخ  : 2  

 

 

جمهوری ارمنستان، کدام موارد با راننده هم ارز   «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 :است 

 

                                                                1.یا ویژه سوارکاری یا دام را عبور می دهد/فردی که از طریق جاده حیوانات بارکش و.

/فردی که حیوانات بارکش و . ا ویژه سوارکاری یا دام را عبور می دهدی .2     

 :پاسخ : 1                                                                                     

 

 



 

 :جمهوری ارمنستان، پیاده رو عبارت است از «تأمین امنیت تردد جاده ای»طبق قانون 

 

. تردد بوده و طبق روال قانونی برای جابجایی عابر پیاده پیش جزئی از جاده که همجوار بخش 

 1.بینی شده است 

جزئی از جاده که مطابق با روال قانونی به نحوی از بخش تردد مجزا  .                           

 2.شده و برای جابجایی عابر پیاده پیش بینی شده است 

     3.هر دو مورد قید شده .     

                                                                                     

 :پاسخ : 3 

 

 


