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 گفتار مترجم 
دهه    نخستینهای  اند، موجب شد این کتاب را ترجمه کنم. اولی سالدو اتفاق، که اکنون خاطره شده

زمانی که می راننده حرفههفتاد بود،  از هر کس که  یاد بگیرم. آن زمان  رانندگی  بود  خواستم  ای 
با خود  کردم. اما همیشه به من توصیه و نصیحتی میخودشان گاه  پرسیدم و برخی هم  سواالتی می

چه کنم. به    ،دانم شرایطی پیش آید که من چیزی در مورد آن نمیدر رانندگی  کردم که اگر  فکر می
کتاب آیین )نه  رانندگی باشد  بسیار دنبال کتابی گشتم آموزش تئوری  نامه که فقط  خاطر همین 

بود که  انقالب  از کنار خیابان  کهنه  قوانین را شرح دهد(. آن زمان تنها چیزی که پیدا کردم کتابی  
نوشته شده بود و همین کتاب در آن زمان غنیمت  آن را  اوایل دهه چهل توسط افسری بازنشسته  

بعدها موجب به خطر افتادن    همانبود. اما این نگرانی در من ماند که شاید چیزی را یاد نگرفته باشم و  
ر هنگام رانندگی آموختم  ها تجربه نکات بسیاری را د پس از آن طی سالجان خودم یا دیگری شود.  

کنم.    شاناما همیشه آرزو داشتم که اینها را کسی به من آموخته بود نه اینکه خودم یک به یک کشف
سال دوم  مالزی    نخستهای  اتفاق  کشوری  بندری  شهر  یک  در  زمان  آن  بود.  شمسی  نود  دهه 

سنگاپور رفت. سنگاپور    جزیره-شد با چند دقیقه رانندگی از آن به کشور مشغول تحصیل بودم که می
ام آن بود که نکند  هایش معروف است و نگرانیگیری قوانین و پلیسکشوری است که به سخت

ندانسته خطایی مرتکب شوم و به دردسر بیافتم. در اولین سفرم در کتابفروشی کتابی دیدم دوجلدی  
آموز  مورد  بیشتر    رانندگی  شدر  اول  جلد  خریدم.  را  بالفاصله آن  آیینکتاب  شبیهکه  نامه  های 

داد و من با خواندن آن با اعتماد به نفس بیشتری  را توضیح میو تابلوها  خودمان بود و قوانین  
ها قبل  توانستم در سنگاپور رانندگی کنم. اما کتاب دوم تئوری رانندگی بود. همان چیزی که سال

متنی بسیار روان و تصاویری    با روش رانندگی  این کتاب در   و دنبالش گشته بودم پیدا نکرده بودم
راهنمایی   اداره  را  دوجلدی  کتاب  همین  که شبیه  دانستم  بعدها  بود.  داده شده  شرح  زیبا  و  گویا 

این کتاب بر اساس همان سرفصل اما با    ولیدهد  سنگاپور چاپ کرده و به رایگان به داوطلبان می
در دوران کرونا  است. امروز اما  انتشارات خصوصی تالیف و منتشر گردیده  یک  کیفیتی بهتر توسط  

فرصتی دست داد تا این کتاب ترجمه کنم شاید که کسی مثل سی سال قبل من خواهانش باشد و  
در ترجمه کامال به متن اصلی وفادار  های آن جانی یا مالی را از خسارت نجات دهد.  دانستن نکته  یا 

  چند مطابقت دارد. فقط در   کتاب آمده( ام و حتی شماره صفحات با متن انگلیسی )که در انتهای بوده
.  اضافه کردمجا که حس کردم نوشتار کتاب با سیستم ایران مطابقت ندارد درون کروشه توضیحاتی  

های  تنها موضوعی که در کتاب بدان پرداخته نشده رانندگی در خیابانکتاب از همه نظر جامع است و  
  یشه تابستان سنگاپور هرگز برف نباریده است. برفی است و تعجبی هم ندارد زیرا که در کشور هم

ام، اما خیلی از مطالب این کتاب را در طی  من گرچه خودم هرگز بطور رسمی تعلیم رانندگی ندیده
بعضی از آنها نزدیک بود به قیمت جانم  کشف  سال رانندگی هر روزه به تجربه دریافته بودم گرچه    26

سیاری نیز بود که تا زمان خواندن کتاب موفق به دانستن  (، اما نکات ب آب پیمایشتمام شود )مثل  
گیر را پایین بزنم، نور خیلی کمتر چشمم  مثال اینکه اگر در لحظه خروج از تونل آفتاب  ،آن نشده بودم 

  پویا فوده.     ببرید.  ترا اذیت خواهد کرد! امیدوارم از خواندن این کتاب لذ
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 قدمات : م 1فصل 

 رانندگی امن  ❖

a.   خوب راننده  یک  به  تبدیل  را  شما  تدریج  به  نقلیه  وسیله  کنترل  در  مهارت  آوردن  بدست 
بشوید. آزادی انجام رانندگی    راننده امناین کافی نیست. الزم است که شما یک  اما  کند.  می

ها و وظایفی است. شما باید تمرین کنید تا صبوری، ادب و تواضع و رعایت  همراه با مسئولیت
بینی و  تمرکز، پیشموقع رانندگی  فقط کافی نیست که  ها را بیاموزید.  هراربران  حال سایر کا

العمل ایمن داشته باشید، بلکه باید برای برخورد با اشتباهات دیگران نیز از پیش آماده  عکس
 باشید.

 
b.   ر  دهند کامال آگاه و هوشیا انجام میراه  شما باید نسبت به آنچه بقیه کاربران  رانندگی امن  برای

العمل نشان دادن به کارهای  عکس  طریق از امر  این   . باشید و بتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید 
انجام می انجامآنها و خبر دادن کارهایی که  یا قصد  به آنها ممکن است.  دهید  دارید  را  شان 

کردن  راحت استفاده  و  برای امن  ها   ها و پیادههمه سوارهگرایش شما به امنیت چیزی است که  
 .به آن نیاز دارند   راهاز 
 

c.   رانندگی شاگرد  یک  بعنوان  شما  برای  که  چیزی  مهمهمچنین  که    بسیار  است  این  است 
و روشتکنیک را بیاموزید. تکنیکها  اشتباهات  های خوبی  نادرست و  نهایت های  موجب    در 

 هایی خواهند شد که تغییرشان دشوار است. عادت
 
 

 تصادفات   ❖

a. هایی را نابود  مقصر تقریبا همه تصادفات، با درجات مختلف، رانندگان هستند. تصادفات زندگی
ها و مشکالت مالی پدید  گردند، سختیشدن یا حتی معلولیت دائمی میکنند، موجب زخمیمی
ای در میان باشد. مهم نیست که ماشین شما  آور خانوادهخصوصا زمانی که پای نان ؛ آورندمی

خ امنیت  گرانوب،  چقدر  به آن  که  هستید  راننده،  یعنی  این شما،  باشد.  باامکانات  و  قیمت 
کند، دوری  که وسیله نقلیه ایجاد می  هاییدهید. این بر عهده شماست که از خطرات و تهدید می

 کنید.
 

b. ضعیف عامل    ادراکو    ارزیابیالعمل، الزمه رانندگی است.  و عکس  ( قضاوتارزیابی )،  ادراک
تصادف باید  اکثر  آن  از  جلوگیری  برای  برنامهپیشهاست.  شدهریزی  بینی،  انجام  پیش  ،  از 

 گیری درست همگی انجام شوند.تصمیم و  تمرکز، مشاهده
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 روند آموزش  ❖

a.   صاحبمیزان یادگیری برای هر فرد متفاوت است. بهتر است که بوسیله مربیان واجد شرایط و  
ببینید صالحیت آموزش  ساخت  ی  روشی  دارای  سرعت  که  با  متناسب  سیستماتیک  و  یافته 

 یادگیری هر فرد هستند.
 

b. می بهتر  کار  آن  در  دهید،  انجام  بیشتر  را  کاری  نمایش  .شویدهرچه  و    هادهندهورزشکاران، 
گیرد تا موجب  که هیچ چیز جای تمرین ممتد و همیشگی را نمی  دانندمینوازندگان موسیقی  
شان شود.  رانندگی هم همین است. اینکه چقدر خوب و امن رانندگی  هارتپیشرفت و تصحیح م

کنید به این بستگی دارد که چقدر تجربه رانندگی دارید. هیچ راه میانبری نیست. هر قدر  می
 تری خواهی بود. تجربه بیشتری داشته باشی، راننده ماهرتر و محتاط

  



6 

 

 ابزارهای کنترل وسیله نقلیه : 2فصل 
هدایت   بسیار    خودروهای ابزارهای  و  امروزی  داشتن  راحت  نیازمند  ابزاری  هر  هستند.  سرراست 

به    بگیرید که از آنها بصورت کارا و امن استفاده کنید.  کشد تا یادمهارتی بخصوص است. طول می
 خاطر سپردن کار آنها آسان است. 

 
 : اند موضوعاتی که در اینجا پوشش داده شده

 نشستن وضعیت  •
 های دستی کنترل  •
 های پایی کنترل  •
 ها سویچ •
 های دیگر کنترل  •

 

 وضعیت نشستن  ❖

باید در یک وضعیت راحت   ای امن ابزارهای هدایت خودرو را بکار  تا بتوانید به گونه  بنشینید شما 
 گیرید. شما باید قادر باشید: 

 
باید بتوانید پدال کالچ    مثال  –به ابزارهای راهبری برسید و آسان و راحت از آنها استفاده کنید   -1

 .بیاید پایتان فشار به را فشار دهید بدون اینکه  
 

کنترل  -2 فرمان  گرفتن  خوب  با 
داشته   نقلیه  وسیله  روی  مناسبی 

ناحیه  بازوهایباشید.   در    آرنجتان 
 باید شل و آرام باشد. 

 
 تان را به خوبی ببینید. جاده مقابل -3

 
طوری    تان صندلی  مطمئن شوید که   -4

اگر  باشید.  راحت  که  شده،  تنظیم 
شده   ماشین  سوار  دیگری  کس 
رانندگی   به  شروع  از  قبل  است، 

تنظیم کنید. هرگز صندلی    صندلی را 
تنظیم   خودرو  حرکت  هنگام  در  را 

 نکنید.
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 های دستی کنترل  ❖

کن ممکن است بر اساس  پاکها و برفها، نشانگرجای برخی از ابزارهای کنترل از قبیل سویچ چراغ
مدل اتومبیل، متفاوت باشد. قبل از رانندگی با خودرویی که با آن آشنایی ندارید، جای ابزارهای  

یین نگاه کنید.  کنترل را پیدا کنید. شما نباید موقع رانندگی حرکات کورکورانه انجام دهید یا به پا 
 تان همیشه به جاده باشد.نگاه

 
 اتومبیل با دنده دستی 

 
 

 اتومبیل با دنده اتوماتیک 
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 کار قطعه 
a  کنترل جهت حرکت  فرمان 
b  ها جهت کنترل قدرت و سرعت خودرو تغییر دنده دسته دنده 
c  داشتن خودرو زمانی که متوقف است. ثابت نگه ترمز دستی 

 
 فرمان     . 1
 

 : کنترل جهت حرکت وظیفه
 
a.   میفرمان کنترل  را  خودرو  راهبری  چرخقسمت  چرخاندن  آن  کار  که  در  کند  یا  و  جلو  های 

پذیر، چرخاندن هر چهار چرخ است. این بخش در توازن و تعادل  خودروهای چهار چرخ هدایت
مان حرکت  خودرو نقش اساسی دارد و از همین رو کنترل صحیح آن ضروری است. هرگز در ز 

هایی  ماشین هر دو دست را از فرمان برندارید. هر دو دست را روی فرمان بگذارید مگر در زمان
دهید. پس از تمام کردن کار  که دنده عوض کردن یا کنترل دیگری را با یک دست انجام می

 کنترلی، دست را فورا به روی فرمان برگردانید.
 

b.   تقریبا افتاده    آرنج در ناحیه  ها  بازومحکم نگیرید به صورتی که  زیاد  فرمان را سفت بگیرید اما
که سیستم فرمان متکی به خودش باشد. بیشتر خودروها دارای فرمان    طوری   باشند )ریلکس(  

با این  نیرودهی شده )هیدرولیک( هستند و به تالش فیزیکی کمی برای چرخاندن نیاز دارند.  
یا    کناره  به ن  چسبید تر بگیرید: ترمز گرفتن،  م است که در این موارد فرمان را سفتحال الز

 اندازها. ف، گلی و دستا ، طی مسیرهای ناصراه   وسطدقیقا در  

 
c.  ر بر  کنترل  بهترین  آوردن  بدست  استفاده  وبرای  توصیه شده  این دو وضعیت  از  فرمان  ی 

 تید.کنید. وضعیتی را انتخاب کنید که با آن راحت تر هس 

 
  وضعیت یکربع به سه            وضعیت ده و ده دقیقه    
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d. تان  بعد از پیچیدن فرمان را رها نکنید تا خودش برگردد. آن را با دست برگردانید. بدن
 را همراه با فرمان حرکت ندهید. 

 
e. دست شدن  ضربدری  از  فرمان،  چرخاندن  زمان  سرعت    هادر  و  مقدار  کنید.  جلوگیری 

با شرایط پیچ جاده باشد. این   باید متناسب  به    مواردچرخش فرمان  با تمرین کافی  فقط 
 دست خواهد آمد.

 

 
 

f. ها  ها از چرخاندن فرمان استفاده کنید. به دوردستها و ناصافیدر برخورد با پیچ  وارههم
تا   تجزیه و تحلیل  راشرایط  بتوانید  نگاه کنید  کنید و سرعت خودرو و سفت گرفتن  ه را 

 فرمان را قبل از پیچیدن تنظیم نمایید.
 

g. فرمان را بدون حرکت دادن هر دو درست بچرخانید و بعد از پیچیدن های کندبرای پیچ ، 

 های تند الزم است چندین عمل چرخاندن فرمان را انجام دهید.برای پیچ  آن را برگردانید.

 
h. رود به  کند، واکنش ماشینی که دنده عقب میجلو حرکت می  در مقایسه با خودرویی که به

چرخاندن فرمان، دارای حساسیت کمتری است. به همین خاطر نوآموزان رانندگی گرایش  
 به بیش از حد چرخاندن فرمان در زمان دنده عقب دارند.
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i. رمان  ، جهت فرمان همان است که در زمان حرکت جلو بود. چرخش فدر زمان دنده عقب
به   به چپ موجب حرکت خودرو به چپ، و چرخش فرمان به راست موجب حرکت خودرو 

 سمت راست  خواهید شد. 
 

 
 

 ( دستی)دسته دنده     2.1
 

 ها به منظور کنترل قدرت و سرعت خودرو وظیفه: تغییر دنده
 
a.   دسته دنده معموال در سمت

بر   و  راننده  صندلی  راست 
روی کنسول قرار دارد. این 
انتقال   سیستم  به  ابزار 

شما  به  قدرت متصل است و  
که به    هد درا میاین توانایی  

جلو یا به عقب برانید و یا در  
 وضعیت خالص بمانید. 
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b.   )دنده )جعبه  گیربکس 
هایی است  دندهمحتوی چرخ

بین سرعت موتور   نسبت که 
جاده سرعت  کنترل و  را  ای 

میان    ارتباط کالچ    کنند.می
چرخ و  طریق  موتور  از  را  ها 

می برقرار  و  گیربکس  نماید 
تدریجی موتور    ارتباطامکان  
چرخ را  و  آورد.  می  بوجودها 

ماشین در  فقط  های  کالچ 
 شود. دنده دستی دیده می

 
برخی خودروها چهار دنده جلو  
اکثر  دارند.  عقب  دنده  یک  و 

امروزی  اتومبیل و  مدرن  های 
 پنج دنده جلو دارند. 

 
 

c. دهد که   رسم شده است. این طرح نشان می  ها در اکثر خودروها بر روی سردنده چیدمان دنده
 درگیر شوند. باهم   بهای متناسدندهدسته دنده باید در چه جهتی حرکت داده شود تا چرخ

 
چند  اضافی هستند.    Iبوده و دنده پنج و عقب به شکل یک    Hچهار دنده نخست به شکل یک  

 مدل چیدمان دنده در اینجا نشان داده شده است: 
 

چهار دنده جلو و دنده عقب   پنج دنده جلو و دنده عقب. 
 توسعه داده شده در راست.

چهار دنده جلو و دنده عقب  
توسعه داده شده در چپ 

 
 



12 

 

d. هادنده 

برای عوض کردن دنده، کف دست راست را دور سردنده به شکل فنجان درآورید و به سمتی که  
ها را در ذهن داشته باشید تا بتوانید بدون  خواهید بکشید. شما باید تصویری از چیدمان دندهمی

 تان باید به جاده باشد. نگاه کردن به سردنده، دنده عوض کنید. چشم
 

 Nخالص  -1

ای درگیر نیست. به همین  چ دندهدر حالت خالص هی
به چرخ از موتور  نیرو  پیدا نمیخاطر  انتقال  و  ها  کند 

 حتی اگر گاز بدهید، خودرو حرکت نخواهد کرد. 
 

، دسته دنده خودش  د ای نباش دنده  داخل هیچوقتی  
برمی خالص  حالت  اینکه  به  کردن  چک  برای  گردد. 

راست   و  چپ  به  را  دنده  دسته  است،  خالص  دنده 
 د؛ باید بتواند آزادانه حرکت کند.یبکش 

 
 1دنده  -2

برای حرکت از وضعیت ایستاده، رانندگی در    1دنده  
و حرکت با سرعت    ]های یخزده، جاده[های تند  شیب

تا    0شود. محدوده سرعت آن  بسیار کم استفاده می
 کیلومتر بر ساعت است.  20
 

، دسته دنده را به سمت چپ  1دنده    برای درگیرکردن
 حرکت دهید. سمت جلوبکشید و به 

 
 2دنده  -3

برای حرکت در سرعت کم،  رانندگی در شیب    2دنده 
گیرد.  های تند مورد استفاده قرار میپیچ  راندن درو  

با دنده   مقایسه  بیشتر  1در  دنده سرعتی کمی  این   ،
 کیلومتر است. 35تا  15دارد و محدوده آن 

 
مستقیم ، دسته دنده را  2به دنده    1برای تغییر از دنده  

 بکشید.   عقببه 
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 3دنده  -4

های کند مورد استفاده قرار  ها و یا شیبدر پیچ  3دنده  
از  می دنده  این  سرعت  محدوده    50تا    30گیرد. 

   کیلومتر بر ساعت است.
 

، ابتدا دنده را خالص  2از دنده    3برای رفتن به دنده  
 کنید. جلو هدایت ه دنده را رو به  کنید و سپس دست

 
 4دنده  -5

زنی )کروز=حرکت با سرعت نهایی  برای گشت 4دنده  
کیلومتر بر    40و ثابت( است و محدوده آن بیش از  

 باشد. ساعت می
 

دنده   به  رفتن  دنده    4برای  را  3از  دنده  دسته   ،
 بکشید. عقب مستقیما به 

 
 5دنده  -6

دنده   دارای  خودروها  برای    5بیشتر  که  هستند 
از  گشت بیش  سرعت  با  ساعت    70زنی  بر  کیلومتر 
 است. 

 
از   دنده  تغییر  و  5به    4برای  کنید  خالص  را  دنده   ،

سپس آن را تا ته به راست بکشید و بعد به جلو فشار  
 دهید.

 
 دنده عقب  -7

شود که بخواهیم خودرو  دنده عقب وقتی استفاده می
 قب حرکت دهیم. را رو به ع

 
به   آخر  تا  را  دنده  دسته  عقب،  دنده  به  رفتن  برای 

 ید.بکش راست بکشید و سپس رو به عقب  
 

  " باال بردن"تغییر دهید به آن    الی آخرو    3به    2،  2به    1ها را مرحله به مرحله، از  وقتی دنده
که خودرو به تدریج، به نرمی سرعت بگیرد. وقتی    شودباعث میشود. این کار  دنده گفته می

 ها را باید انجام دهید.دنده  "پایین آوردن"کنید هم عمل که سرعت کم می
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 دنده )اتوماتیک(  اهرم  2.2
 
a.    دنده که  خودرویی 

با   است   اتوماتیک 
دنده   که  خودرویی 

دو تفاوت  دستی است  
چنین   عمده دارد. 

کالچ   پدال  اتومبیلی 
ندارد و نیز بجای دسته  
برای   اهرمی  دنده، 
سیستم  کنترل 
الزم   دارد.  اتوماتیک 
نیست اقدام به تعویض  

کنید  کار    دنده  این  و 
انجام   خودکار  بصورت 

کالچ   چون.  شودمی
چپ   پای  ندارد  وجود 
اصال مورد استفاده قرار  

 گیرد.نمی

 
 
 

b.   نیروی انتقال  سیستم 
تخودر اتوماتیک  ا  وی 

خودروی    حدودی  با 
دستی   گیربکس 
قسمت   است.  متفاوت 
انتقال نیرو مستقیما به  
است   متصل  موتور 
در   کالچ  آنکه  بدون 

 میان آنها باشد.
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c.   زیر قرار  به  تغییر دنده  معمول سیستم  اتوماتیک، چیدمان  با یک خودرو  رانندگی  در موقع 
 است: 

P    کند و باید در  ها را قفل میتمام دنده  -پارک
یا موقع روشن کردن ماشین  کردن  زمان توقف  

 مورد استفاده قرار گیرد. 
 
R  برای دنده عقب.  -عقب 
 
N  نمیهیچ دنده  - خالص انتخاب  در  ای  و  شود 

کوتاه مدت زمان روشن بودن موتور    توقف زمان  
 گیرد. مورد استفاده قرار می

 
D    مورد  د  - رانندگی معمول  رانندگی  زمان  ر 

 استفاده است. 
 

رانندگی    -   3دنده   زمان  در  اضافه  قدرت  برای 
می قرار  استفاده  مورد  بعضی  معمول  گیرد. 

 خودروهای اتوماتیک این دنده را ندارند. 
 
 

یا  [های تند و یا شرایط طوفانی در شیب  –  2دنده 
که الزم است به مدت طوالنی با سرعت کم    ]برفی

 شود. رانندگی کنید استفاده می
 
 

برای شرایط    2در شرایطی که دنده    -  Lیا    1دنده  
یخ زده[کند  کفایت نمی  راه مورد    ]از جمله جاده 

می قرار  اتومبیلاستفاده  برخی  در  از  گیرد.  ها 
 استفاده شده است. 1( بجای عدد پایین) Lحرف 

 
 
O  اتوماتیک    -   واوردرای خودروهای  بعضی 

باالترین دنده  در واقع  که  را نیز دارند    Oوضعیت  
پله   سه  اتوماتیک  خودروهای  اکثر  در  آنهاست. 
است.   چهارم  پله  اوردرایو  و  دارد  وجود  سرعت 

را   موتور  دور  پایین    زیادسرعت    دراوردرایو 
 جویی شود. آورد تا در مصرف سوخت صرفهمی



16 

 

اوردرایو همیشه روشن باشد. وقتی که در مناطق کوهستانی    بهتر است  ،در شرایط عادی 
که آن را خاموش کنید. سیستم اتوماتیک زمانی که    باشدالزم    شاید د  یکنرانندگی می

تغییر    3به دنده    Oبه طور خودکار از    ( مثال در سرباالیی)  حس کند ماشین سنگین است 
گردد. گاهی سیستم  برمی  O/Dبه  دهد و وقتی احساس سبکی کند دوباره  وضعیت می

  احتماالدهد، در این وضعیت  تغییر وضعیت می  4و    3تواند تصمیم بگیرد و دائم بین  نمی
 گیری به سیستم کمک نمایید. که آن را خاموش کنید تا در تصمیم استالزم 

 
از موتور  شما همچنین می با استفاده  کردن سرعت  برای کم  با موتور(  توانید  در  )ترمز 

 اوردرایو را خاموش کنید.  ،هارازیریس

 
d-   باید از  فقط  بیشتر اوقات در  موقع حرکتD    وR    استفاده کرد. شما فقط در مواردی الزم است

هم   ماشین  که  اگر  )خصوصا  باشد  ماهور  تپه  راه  که  کنید  استفاده  دو  یا  یک  دنده  از  که 
کند باشید.  سنگین باشد(، یا زمانی که در سرباالیی پشت ماشینی که آهسته حرکت می

رفتن  .  خواهد کرددهید، سیستم اتوماتیک دائم دنده عوض  در این شرایط که کم گاز می
ها را انتخاب کنید و در این دنده  که یکی از این دنده  دهد می  اجازه شما  به    2یا    1دنده    روی 

تواند  همچنین میکار گردید. این رب Dبمانید تا وقتش برسد و در شرایط راحت بتوانید به 
نیز وقتی که می با موتور"  بوسیله  خواهید در شرایط سرازیری و     سرعت کم کنید  "ترمز 

 مورد استفاده قرار گیرد. 
 

e- برای   ( ایستاده  از وضعیت  ترمز فشار دهید و  Pحرکت کردن  بر روی پدال  عد  ب(، آرام 
( را انتخاب نمایید. ترمزدستی را آزاد کنید؛ آمد و شد خودروها را در  Dوضعیت رانندگی )

هم خالی است. با راهنما  تان چک کنید و مطمئن شوید که نقاط کور  ها و از روی شانهآینه
خواهید حرکت کنید و وقتی مسیر  و در چه جهتی می  چه وقت دهید که    عالمتدیگران    هب

فشار دهید. دیگر نیازی  را  بود، پا را از ترمز بردارید و به آرامی پدال گاز   آزادمورد نظر شما  
بخواهید متوقف   که  تا وقتی  نخواهید داشت،  کنترل دنده  اهرم  در  تغییر  یا  به  و  شوید 

را پارک کنید. در زمان توقف، اگر زمان توقف کوتاه است )مثل پشت چراغ قرمز(   خودرو 
 پا را بر روی ترمز فشار دهید یا اینکه به خالص یا پارک تغییر وضعیت دهید.

 
f- ها الزم نیست در زمان تغییر دادن اهرم دنده به پایین نگاه کنید چرا که اکثر اتومبیل

یا جلوآمپر نامیده   صفحه کیلومترکه بر روی پنل )وضعیت اهرم دنده را   ردا نمایشگر چراغ
دنده انتخاب شده را هم نشان  عالوه بر وضعیت اهرم، معموال  دارند. این نمایشگر  (  شودمی
 دهد.می

 
g-   بر روی اهرم هم  رانندگی هستید و  است، برای بدست آوردن قدرت    Dوقتی در حال 

بیشتر )مثال برای سبقت گرفتن( فقط کافیست که گاز را بیشتر فشار دهید. در این صورت  
 العمل خودکار دنده را هم احساس کرده و هم خواهید شنید.عکس
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h-  :این کارها را نکنید 

 تاده باشد.( قبل از آنکه خودرو کامال ایس P( یا پارک )Rتغییر دادن به وضعیت دنده عقب )  .1

تغییر وضعیت از حالت پارک به حالت دیگری، زمانی که دور موتور زیادتر از حد معمول   .2
 است. 

 
i-  توجه 

های محرکه بر روی جاده باشند امکان آسیب دیدن سیستم  در زمان بکسل شدن اگر چرخ
چرخ که  کنید  حاصل  اطمینان  همیشه  دارد.  وجود  مخصوص  دنده  سینی  در  محرکه  های 

بکسل گرفتهخودرو  قرار  )چرخکش  چرخاند  و  جلو  محرک  خودروهای  برای  جلو  های  های 
 عقب برای خودروهای دیفرانسیل عقب(.

 
 ترمز دستی    . 3
 

 . وظیفه: متوقف نگاه داشتن خودرو در زمان توقف
 

شود، معموال در سمت راست راننده و پشت  کردن هم گفته میترمز دستی که به آن ترمز پارک
است یا آنکه برای خودش یک    )جلوآمپر(دنده قرار دارد. در بعضی خودروها هم جایش زیر پنل  

 پدال اضافی دارد. 
 
a. وسیله نباید در  کند. این  های عقب عمل میها ترمزدستی فقط بر روی چرخدر بیشتر اتومبیل

که   پایی  ترمز  )بریدن  اضطراری  مورد  در  مگر  گیرد  قرار  استفاده  مورد  اتومبیل  حرکت  موقع 
و    " ها قفل کردن چرخ"بعید است(. اگر ترمز دستی در زمان حرکت کشیده شود خطر    ی اتفاق

 سرخوردن ماشین وجود دارد. 
 

b. فشار  ب را  پایی  ترمز  اول  دستی،  ترمز  کشیدن  رای 
ش  با  سپس  دهید،  و  فشرده  را  ترمزدستی  دگمه  ست 

و   دگمه  آنگاه  بکشید.  باال  ته  تا  را  ترمزدستی  اهرم 
ترمزدستی   نمایید.  رها  را  پایی  ترمز  این  در  سپس 

 خواهد شد. وضعیت فعال

 
 
 

c.   دار آن  های چرخ ضامندندانه  خوردگی کشیدن اهرم ترمزدستی بدون فشردن دگمه موجب
انجام اگر این کار به دفعات  دار و رهاشدن ترمزدستی  شود باعث خرابی چرخ دندانه  شده و 

 گردد.بدون اخطار قبلی می
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d.   ترمز دستی، ترمز پایی    خواباندن )آزاد کردن( برای
را کمی باال کشیده و دگمه  دستی  را فشار دهید، ترمز  

است   فشرده  دگمه  که  همینطور  آنگاه  دهید.  فشار  را 
وضعی در  ترمزدستی  تا  دهید  پایین  را  ت  اهرم 

 غیرفعال قرار گیرد.

 
e.   موجب باال(  کمی  )حتی  باال  دستی  ترمز  با  حرکت 

کند. همیشه قبل از حرکت ترمزدستی را چک  و کارایی آن را کم می  شدهآن  شدن    رابخ
 . پایین است کرده و مطمئن شوید 

 

 های پایی کنترل  ❖

 

 
 

 
 کار قطعه 
 برای تنظیم سرعت اتومبیل. گاز پدال  1
 پدال ترمز /   2

 ترمز پایی 
 برای کاهش سرعت یا توقف اتومبیل. 

 برای قطع و وصل نیروی موتور.  پدال کالچ  3
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 گاز پدال    . 1
 
a.  پد گروه سه  در  گاز  راستاپدال  راستل، سمت  پای  با  کار  ترین است. شما  گاز  پدال  با  تان 

 کنید.می
 

b. شود. گاز پدال  ب کند که چقدر مخلوط گازی سوخت و هوا به موتور وارد  این پدال کنترل می
حساسی است و حتی یک افزایش یا کاهش کوچک در فشار به آن موجب تغییر تقریبا زیادی  

شود. در زمان شروع حرکت الزم است که دقیقا به مقدار الزم به آن فشار  در سرعت موتور می
شود که خودرو  شود و فشار زیاد باعث میشدن موتور می  خاموشکم موجب    وارد کنید. فشار 

به جلو بپرد. برای یک رانندگی امن و راحت الزم است که کنترل خوبی بر این پدال داشته  
 باشید.

 
 را آموخت.   فشار بر پدال گاز مناسب یزانمتوان فقط با تمرین می

 
c.    ،کار  ب پدال گاز را با پای راستتان  در حالی که پاشنه پایتان روی زمین در حال استراحت است

گیرید. پنجه پا )قسمت زیر انگشتان( بر روی پدال گاز بوده و پدال را برای افزایش سرعت  
 یابد.و با برداشتن پا سرعت خودرو بخودی خود کاهش می  دهد فشار می

 
ای  فشارید، پدال گاز باید به صورت لحظهده پا را روی پدال کالچ میتوجه: وقتی برای تعویض دن 

 رها شود.
 

d. رای افزایش نرم و تدریجی سرعت، با افزایش پیوسته فشار بر پدال گاز آن را به پایین فشار  ب
ناگهانی موجب تیک ها  آف خودرو همراه با صدای ناله تایردهید.  اعمال فشار بیش از حد و 

 .گرددمی

 
 پدال ترمز / ترمز پایی   .  2
 

 .کند(کردن اتومبیل )پدال ترمز بر روی هر چهار چرخ عمل میمتوقف کاهش سرعت و یا : فهیوظ
 
a.   تان برای کار با آن  گاز، از پای راست  ل همانند پداشما،  پدال ترمز در سمت چپ گاز قرار دارد و

 نرمی و سرعت بین این دو جابجا شود. تواند با  پای راست میاز این روی  استفاده خواهید کرد.  
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b.  پاگذاشتن بر پدال ترمز 
 

 
در زمان پاگذاشتن بر پدال ترمز، نگذارید که  

 کند.پیدا  س ا م تکف خودرو  با  پاشنه پا 
ترمز  پدال  روی  پاگذاشتن  برای  پنجه     از 

 استفاده کنید.
 

c. دهد. استفاده  هر قدر فشار بیشتری بر پدال ترمز وارد کنید، اتومبیل بیشتر سرعت از دست می
به معنای کوبیدن روی پدال ترمز نیست. با  کم کردن  سرعت  از ترمز نیازمند تمرین است.  

زند. به قدری  ت سر به شما میشود و خودرو پش این کار خودرو شما به طور ناگهانی متوقف می
ها قفل نشوند. ابتدا فشار بیشتری وارد کنید و تا  فشار وارد کنید که سرعت کم شود ولی چرخ

 کم کنید.را رسید، به تدریج فشار  زمانی که به نقطه توقف می
 

d.   ،بار  برای این کار باید دو یا سه    است.  " کنکن سفتترمز شل"یک راه ایمن برای ترمز کردن
پدال ترمز را فشار داد و ول کرد، قبل از آنکه وسیله نقلیه متوقف شود. این کار از قفل شدن  

کند. چراغ ترمز نیز روشن و خاموش شده و  ها و در نتیجه سر خوردن خودرو جلوگیری میچرخ
 دهد که شما قصد توقف یا کاهش سرعت دارید. های پشت سر اخطار میبه راننده

 
 کالچ پدال .    3
 

 . قطع و وصل نیروی موتور  : فهیوظ
 

 های دنده اتوماتیک پدال کالچ ندارند.توجه:    ماشین
 
a.  شود چرا که با دلیل وجود کلمات دیگری که به  که در محاوره معموال کالج گفته می-[  کالچپدال

در فارسی سادهالج ختم می به این شکل  تلفظ آن  پد   ]-تر استشود،  ل سمت  ادر گروه سه 
 . کنند یکار م آنبا  هم   چپ یبا پا  و است  نیترچپ
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b. ا ز آنها به موتور متصل است و با  خود کالچ از دو صفحه بشقاب مانند ساخته شده است. یکی 
آید که  چرخد. دیگری به گیربکس وصل است و فقط زمانی به چرخش در میچرخش موتور می

گذارید، دو  وقتی که روی پدال کالچ پا میصفحه اول قرار گیرد.    جلومربوطه  بوسیله فنرهای  
شود. نیروی  قدرت می  کنید، که موجب قطع جریان انتقالصفحه بشقابی را به زور از هم جدا می
 یابد.موتور دیگر به گیربکس انتقال نمی

 

 
 
 

c. شود. نیروی موتور دوباره به گیربکس انتقال  کنید، کالچ درگیر میوقتی پدال کالچ را رها می
 یابد. می

 

 
 

d. ها  ای درگیر نباشد چرخاند، اگر هیچ دندهدر این حال، حتی با اینکه دو صفحه با هم در تماس
 حرکت نخواهند کرد.

 
e. خواهید می  شما باید پا بر کالچ بگذارید )آن را به پایین فشار دهید( وقتی که : 

 
 قرار دهید و خودرو را از حالت ایستاده به حرکت درآورید.   1دنده را در  (1

 خودرو را در وضعیت دنده عقب قرار دهید.  (2

 در حال حرکت، دنده عوض کنید. (3

 توقف خودرو. دقیقا قبل از  (4
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f.  :از پای چپ برای پایین فشردن کالچ استفاده کنید و موارد زیر را بخاطر داشته باشید 

 

 
 تان در زمان فشردن پدال کالچ، پاشنه پای چپ

 نباید با کف خودرو تماس داشته باشد. 
استفاده کنید و   از پنجه پا برای فشردن کالچ  

در یک حرکت آن را تا ته فشار دهید.
 

 

 
زمین   روی  را  پایتان  کردن کالچ،  رها  از  بعد 

 بگذارید. 
 

رهاکردن   و  فشردن  برای  زانویتان  حرکت  از 
پدال کالچ استفاده کنید.
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 ها و عملکرد آنها سویچ  ❖

را دارید  به اتومبیلی  وقتی که قصد سوار شدن    ، ها آشنایی پیدا کنید شما باید با جای تمامی سویچ
اید.  اید و قبال با این نوع ماشین رانندگی نکردهاید، یا کرایه کردهنو است، یا آن را قرض گرفتهکه  

 لزوما در همه خودروها در جای یکسانی قرار ندارند.  ها سویچ

 

 
 

 .   ساسات 5
 پاش کن و آبپاک.    برف6
 ( چراغ خطر)فالشر  .    7

 .   ضد بخار )گرمکن شیشه عقب( 8

 .   سویچ استارت 1
 .   سویچ راهنما2
 ها.   سویچ چراغ3
 .   بوق 4

 
 

 .     سویچ استارت1
 

 های این سویچ عبارتند از: ها سویچ استارت در کنار فرمان قرار دارد. موقعیتدر اکثر ماشین
 

دستگاه ضد سرقت در سویچ  ها  در اکثر اتومبیل  –   LOCK قفل
است   شده  گنجانده  کلید  [استارت  به  فارسی  در  خاطر  همین  به 

  های چراغو البته برعکس آن به سویچ    گویند اتومبیل سویچ نیز می
می کلید  گاهی  نیز  !خانه  است  غلط  قطعا  دومی  این  که   .  ]گویند 

  و نیز وقتی کلید درون جای خود نباشد، این سیستم در حالت قفل 
قفل میفرم را هم  در  کند ان  را  باید آن  کلید  دادن  قرار  از  . پس 

عقربه است  جهت  ممکن  ولی  چرخاند  ساعت  باشد  های  موقع  الزم 
 چرخاندن که حرکت کوچکی نیز به فرمان داده شود. 
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 فرمان آزاد است ولی موتور و وسایل جانبی خاموش هستند.  – OFFخاموش 

 
)اکسسوری(   جانبی  خ   –  ACCوسایل  وسایل  موتور  برخی  به  برق  جریان  اما  است  اموش 

 های برقی. شیشه باالبر و آینه  ]در برخی خودروها [رسد از جمله به رادیو و جانبی خودرو می
 

کند. معموال  )صفحه کیلومتر( را وصل می  این سویچ جریان برق موتور و جلوآمپر  –  ONروشن  
 شوند. های قرمز اخطار در این وضعیت روشن میچراغ

 
کند. به محض روشن  تارت خودرو زمانی که کلید تا ته چرخانده شود، عمل میسا  –  STاستارت  

شدن موتور کلید را رها کنید تا خودش به وضعیت روشن برگردد. زمانی که موتور روشن است یا  
 استارت نچرخانید.پله موتور خراب است، کلید را تا استارت که   وقتی

 
کش  در زمان بکسل کلید را در جای خود قرار دهید و فرمان را آزاد کنید )مگر اینکه بکسلتوجه:  

 های جلو را از زمین بلند کند(. چرخ
 

 : مهم
 قبل از چرخاندن سویچ به وضعیت استارت )استارت زدن( مطمئن شوید که: 

 ترمز دستی کشیده شده است. •

 قرار دارد.  Pدنده خالص است و در خودروهای اتوماتیک اهرم در وضعیت  •

 
 .    سویچ راهنما 2
 
a. راهنما در دستهسویچ چراغ و معموال  های  فرمان است  اما در  در  ای کنار  سمت چپ قرار دارد 

 برخی خودروها ممکن است سمت راست باشد.
 

b. که قصد دارید به  به دیگر کاربران راه اطالع دهید  دهد که  این وسیله به شما این توانایی را می
هایی زرد رنگ در جلو، عقب و کنار اتومبیل )چپ یا  جهتی بروید. با استفاده از آن چراغچه  

راست بسته به انتخاب شما( شروع به چشمک زدن می کنند. وقتی قصد پیچیدن دارید از این  
باال و برای چپ آن را پایین  وسی له استفاده کنید، پس قبل از پیچیدن، برای راست آن را 

 بزنید.
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 چپ برای گردش به       راست برای گردش به    

 
c.   گردد. با این حال  به سر جای خودش برمیکامل،  دسته راهنما خودکار است و بعد از پیچیدن

 شوید با:   مطمئنهمیشه از خاموش شدن آن  ،های کند خاموش نشود ممکن است در پیچ
 

نشان   • به دو فلش سبز رنگی که روی صفحه کیلومتر قرار دادند و برای  نگاه کردن 
می خاموش  و  روشن  چرخش،  جهت  چراغدادن  این  چراغشوند.  با  بیرون  ها  های 

 ل همزمان هستند.اتومبی
 

 شود.گوش دادن به صدای تیک تیک که در زمان چشمک زدن چراغ راهنما ایجاد می •
 

 
 ها.    سویچ چراغ3
 
a. ها در انتهای دسته راهنما قرار دارد. الزم است که تمامی  ها کنترل چراغبسیاری از ماشین   در

زمانی غروب و طلوع آفتاب چراغ خود را روشن نمایند. در    اتومبیلهای  رانندگان در فاصله 
چراغ که  است  الزم  ناکافی  دید  و  بد  هوای  و  بقیه  شرایط آب  تا  نمایید  روشن  را  خودرو  های 

 .شما را ببینند ه را  کاربران
 

b. ها در دسته راهنما وجود دارد: سه وضعیت برای چراغ 

 
(i    هیچ چراغی روشن نیست. –خاموش 
 

(ii  روشن میو همچنین چراغ –های کوچک  چراغ )شوند. های عقب و پشت آمپر )پنل 
 

(iii  شوند.عالوه بر تمام موارد قبل روشن می –های جلو  چراغ 
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c. المپچراغ جلو  که  های  دارند  نیز  دیگری  های 

شوند. این  باال نامیده می  بسیار پرنورتر هستند و نور
سویچ چراغ )همان  راهنما  دسته  دادن  هل  با  ها 
با کشیدن آن خاموش  ها( روشن میچراغ و  شوند 

 . د گردن می

 
 

 
کردن چراغ با روشن  کار  این  پیچاندن سویچ  توجه:  با  که  است.  انجام میمربوطه  ها  متفاوت  شود 

 شود.نامیده مینیز نور پایین  ،معمولهای جلو  روشن بودن چراغ
 
 
d.   ،یی که از روبرو ماشین  ها جا یعنی  نور باال برای استفاده در مناطق دارای رفت و آمد نیست

  کنید.یا کمتر با ماشین جلویی رانندگی می ی متر 100آید و یا در فاصله می
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 .    بوق4
 

خودروها   بیشتر  در  در  اما  است،  فرمان  روی  بر  بوق  جای 
ها در انتهای دسته راهنما قرار دارد. اطمینان  بعضی اتومبیل

ای  حاصل کنید که جای بوق و نحوه فشردن آن را در وسیله
قرار  دانید.  می  ، شوید که سوار می این وسیله مورد استفاده 

حضور خودتان را به سایر کاربران    نیاز گیرد تا در صورت  می
سایر خودروهای   طرفه اطالع دهید و همچنین اگر خطری از  را

 را مطلع نمایید. نا شرانندگان وجود دارد،  کتحردرحال 
 

از بوق برای فحش دادن استفاده نکنید چرا که باعث احساس  
 شود. ه میراخطر و بهم خوردن تمرکز بقیه کاربران 

 
 .    ساسات5
 

های بنزینی( است که زیر ساسات بطور معمول یک دستگیره )در ماشین
ساسات   دارای  امروزی  خودروهای  بیشتر  دارد.  قرار  کیلومتر  صفحه 

 اتوماتیک هستند. 
 

می  ساسات قرار  استفاده  مورد  سرد  موتور  کردن  روشن  و  برای  گیرد 
 دستگیره آن باید به محض گرم شدن موتور به جای خود فشار داده شود.

 
کن درون سیستم  گرمدر بیشتر خودروهای گازوییلی، یک دستگاه پیش

  ONروشن کردن ماشین گنجانده شده است. وقتی سویچ را در وضعیت  
نارنجی رنگ بری روی صفحه کیلومتر به این شکل    گردانید، یک چراغ می

 شود.  روشن می
 

است   ممکن  خودرو  نوع  به  بسته  چراغ  در  شده  استفاده  عالمت  توجه: 
 متفاوت باشد. 

 
 تا وقتی که این چراغ خاموش نشده موتور را استارت نزنید.

 
 شورکن و شیشهپاک.   برف6
 
a. ای قرار دارند که در کنار  شور بر روی دستهشیشه جلو و شیشه کن پاکهای مربوط به برفسویچ

فرمان است. در بیشتر خودروها جای آن در سمت راست، و اگر دسته راهنما سمت راست باشد  
 کن در سمت چپ است.پاکجای دسته برف
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b.  کن چهار حالت دارد: پاکبرف 

•  OFF  خاموش 

•  I  –  منقطع 

•  L – کند 

•  H  – تند 

 
c.   دیگر با دیگر باال و پایین کردن دسته  دو وظیفه

 شوند: فعال می

 شور کارکردن شیشه  •

 کن تکی پاکزدن یک برف  •

 
 
 
 

 
d. بزنید. کارکردن برفکن، شیشهپاکقبل از روشن کردن برف را  کن بر روی شیشه  پاکشور 

 ها را کم کند.عمر تیغه نیزخشک ممکن است روی شیشه خط بیاندازد و 
 

e.   ها را تمیز نمایید. برای پاک کردن داخل  تیغه  چنینجلو را بشویید و همبه طور مرتب شیشه
شور را چک و آن را تا سطح تعیین شده  شیشه از کهنه یا لنگ استفاده نمایید. مخزن آب شیشه

یا از آب ویژه شیشه شور استفاده  [توانید به آب مواد شوینده اضافه کنید  پر کنید. شما می
 های کثیفی و روغن را پاک کند. تا بتواند لکه ]نمایید 

 
 ( چراغ اعالم خطر)فالشر .   7
 

a.   سویچ فالشر معموال بر روی مجموعه داشبورد و یا در کنار فرمان
در   راحتی  به  که  شده  تعبیه  جایی  در  حال  هر  به  و  دارد  قرار 

گذاری شده که به  دسترس راننده باشد. این سویچ طوری عالمت
شناسای قرار  راحتی  استفاده  مورد  اشتباهی  بطور  ولی  شود  ی 

 نگیرد.
 

b. ه اخطار  را به بقیه کاربران    کهگیرد  این وسیله مورد استفاده قرار می
دهد، در مواردی که اتومبیل شما خراب شده و یا بطور موقت در  

می همچنین  است.  کرده  توقف  آن  جاده  از  زمانی  در  توان 
استفاده کرد که شما به دلیل مشکلی که در اتوبان به وجود آمده  
مجبور به کاهش فوری سرعت هستید، البته فقط تا زمانی مطمئن  

 اند. ار شما را دیدههای پشت سر اخطشوید راننده
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c. کم شش چراغ به طور همزمان شروع به چشمک زدن  کنید دستوقتی که فالشر را روشن می
 نمایند: می

 
رنگ   • سبز  فلش  دو 

کیلومتر    صفحه  روی 
نشان   کارشان  که 

 دادن جهت است. 

دو چراغ راهنما )چپ و   •
 راست( جلو خودرو. 

دو چراغ راهنما )چپ و   •
 راست( عقب خودرو.

ها، که بیشتر خودروهای  دو چراغ کوچک راهنما )چپ و راست( در کنار خودرو و یا روی آینه •
 را دارند. مورد آخر امروزی این 

 
 شنوید. همچنین شما در هنگام روشن بودن این وسیله صدای تیک تیک آن را می

 
d.   بینند، ممکن  شما را ب  توانند هر دو طرف ماشینکه نمی  یه رابه یاد داشته باشید که کاربران

 کنند. تصوربه اشتباه راهنما را  است فالشر  

 
 ضد بخار )گرمکن شیشه عقب(.   8
 
 
a. صفحه کیلومتر( قرار دارد.    کن شیشه عقب معموال در زیر پنلگرم(

این وسیله برای تمیزکردن بخار گرفتگی شیشه عقب در شرایط بد  
 گیرد.مورد استفاده قرار می  ییآب و هوا
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 های اخطار ها و چراغ ها، عقربه آمپر  ❖

  یهاو چراغ  هاها، عقربهآمپرگویند شامل  پنل خودرو که به آن صفحه کیلومتر یا جلوآمپر نیز می
که طوری  اخطار  مشاهدهده شدهچیی است  که  باشد.    شاناند  از  راحت  و مهم  اطالعاتی دقیق  اینها 

اتومبیلی که می اختیار شما میوضعیت  در  را  برای مدل  جایگذارند.  رانید  های  آنها ممکن است 
 روها یکی است.داین ابزارها در همه خو  وظیفهمختلف اتومبیل متفاوت باشد اما  

 

 
 سنج )کیلومتر( سرعت عقربه .1

 کیلومتر شمار  .2

 سافت سنج م .3

 عقربه دورموتور  .4

 آمپر بنزین .5

 )دمای موتور(  آمپر آب .6

 نشانگر راهنما / فالشر  .7

 اخطار کمربند ایمنی چراغ  .8

 چراغ اخطار بازبودن در  .9

 نشانگر نور باال  . 10

 چراغ اخطار فشار روغن  . 11

 نشانگر ترمزدستی  . 12

 چراغ نشانگر چک کردن موتور  . 13

 اخطار باطری چراغ  . 14

 بنزینچراغ اخطار   . 15
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سرعت .1 سنج  عقربه 
 )کیلومتر(

 
که   سرعتی  وسیله  این 
حرکت   آن  با  اتومبیل 

حسب  می بر  را   کیلومترکند 
می نشان  ساعت  و  بر  دهد 

و   مدرج  صفحه  یک  از  معموال 
 شده است.    تشکیلیک عقربه  

 
یک   آن  بجای  است  ممکن  جدید  خودروهای  از  بعضی 

 باشند.  نمایشگر دیجیتال داشته
 
 

 کیلومتر شمار  .2
 

دهد که اتومبیل از روزی که ساخته شده چند کیلومتر راه رفته است.  کیلومتر شمار نشان می
 غیرقانونی است. ]در سنگاپور[دستکاری آن 

 
 مسافت سنج .3

 
کند  را ثبت می  اید طی کرده  نقطهمسافتی که بین دو    و  مسافت سنج یا کیلومترشمار طول سفر

 آن را صفر کنید. توانید می مربوطه  کمه و با استفاده از د
 
 موتور  عقربه دور .4

 
حال   در  آن  با  موتور  که  سرعتی  موتور،  دور  عقربه 

دهد و واحد آن دور در دقیقه  چرخش است را نشان می
(RPM  است. هر چه )RPM   بیشتر باشد موتور سریعتر

دنده  گردد.  می ماشین  یک  راندن  حال  در  که  وقتی 
هستید   کمک شما  دستی  وسیله  این  که  است  معمول 

قسمت   کنید.  عوض  دنده  باید  کی  که  بدانید  تا  باشد 
نشان ناایمن  قرمز  محدوده  موتور    RPMدهنده  برای 

خودروی شماست. شما باید یا سرعت را کم کنید یا دنده  
ب گاز  را  ولی  است  روشن  موتور  که  وقتی  ببرید.  اال 

مینمی کار  آزاد  موتور  آزاد  دهید  زمان  در  کند. 
 باشد.  1000تا   750دور موتور باید بین  کارکردن 
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 آمپر بنزین  .5

 
است که    آمپر یا گیج بنزین دارای یک صفحه و عقربکی 

نشان می را  باک  در  موجود  بنزین  برخی  سطح  در  دهد. 
بنزین آمپر  باشد    ،خودروها  خاموش  موتور  وقتی  حتی 

 دهد. سطح سوخت را نشان می
 

فعال کردن آن،   را  باید  در بقیه خودروها، برای  ماشین 
 روشن کنید.

 
 
 آمپر آب )دمای موتور( .6
 

اتومبیل را نشان می از  دهد  این عقربک دمای موتور  و 
رود. اگر  ( شروع شده و تا داغ شدن موتور باال میCسرد )

باالتر است بدین معناست که دمای   نرمال  از حد  عقربه 
موتور باالست و یا اصطالحا داغ کرده و جوش آورده است.  

 تواند به یکی از این دالیل باشد: این امر می
 عدم وجود آب کافی در رادیاتور. •

 دیاتور.نشتی و یا رسوب گرفتگی را  •

 خرابی واترپمپ.  •

 دن یا پارگی تسمه واترپمپ ش  گشاد •

 ]خرابی ترموستات )باال و پایین رفتن مکرر([ •

   ]سرسیلندر از بین رفتن واشر [ •

 
 
 نشانگر راهنما / فالشر  .7

 
شوند. شما  ( وقتی راهنمای چپ یا راست کار کند روشن میهای سبزرنگنشانگرهای راهنما )فلش

 در زمان کار کردن بشنوید.صدای تیک تیک آن را  همچنین باید 
 

 شوند.هر دو چراغ با هم روش میدر زمان استفاده از فالشر 
 
 



33 

 

 اخطار کمربند ایمنی  .8

 
می کمربند  نشان  جلو  صندلی  سرنشین  دیگر  یا  راننده  که  دهد 

 . است ایمنی را نبسته
 
 

 
 

 بودن در چراغ اخطار باز .9
 

کم یکی از درهای خودرو بطور  دهد که دستر در نشان میاخطاچراغ  
 کامل بسته نشده است.

 
 

 
 

 نشانگر نور باال  .10
 

شود که دسته چراغ در وضعیت  نشانگر نور باال در صورتی روشن می
 نور باال قرار گرفته باشد.

 
 

 
 

 چراغ اخطار فشار روغن .11
 

شود  روشن می  ONچراغ روغن بعد از گرداندن سویچ به وضعیت  
اگر این چراغ روشن    گردد.و بعد از روشن شدن موتور خاموش می

بماند به این معناست که روغن با فشار مناسبی در موتور گردش  
که  نمی است  کافی  روغن  وجود  عدم  معنای  به  معموال  این  کند. 

روغن از  ناشی  است  سوراخممکن  یا    ریزی،  و  روغن  مخزن  شدن 
های قدیمی باشد. سطح روغن موتور را با استفاده از میله چک کنید و  سوزی در اتومبیلروغن

 روغن اضافه نمایید.   ،در صورت نیاز
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 نشانگر ترمزدستی  .12

 
خواباندن   از  پس  و  روشن  سویچ  کردن  باز  از  پس  چراغ  این 

ماند  این چراغ در صورتی روشن می  شود.ترمزدستی خاموش می
میزان   یا  و  باشد  نشده  خوابانده  کامل  طور  به  ترمزدستی  یا  که 

 روغن ترمز در مخزن کم باشد.
 

 
 موتور   اخطارچراغ  .13

 
ها وجود دارد. اگر روشن شد  لاین چراغ اخطار فقط در برخی اتومبی

دیگر به رانندگی ادامه ندهید و برای چک کردن ماشین، مکانیک  
 اورید.بی
 

 
 چراغ اخطار باطری  .14

 
، روشن  ONاین چراغ بعد از قرار دادن سویچ ماشین در وضعیت  

از روشن شدن موتور خاموش خواهد شد. خاموش   شده و پس 
نمی شارژ  باطری  که  است  آن  معنای  به  آن  به  نشدن  و  شود 

آن را برای تعمیر  دن دینام است.  بو احتمال زیاد به معنای خراب  
ببرید وگرنه تمام نیروی باطری تخلیه شده و دفعه بعد اتومبیل  
استارت نخورده و روشن نخواهد شد. اگر باطری اتمی نیست، آب  

 باطری را پر کنید. 
 

 
 چراغ اخطار سوخت  .15

 
در کنار آمپر بنزین، این چراغ اخطار نیز زمانی که میزان سوخت  

شود. الزم نیست که کار کردن  می  باقیمانده بسیار کم باشد، روشن
را   بنزین  بارچراغ  سطح    هر  وقتی  که  کنید  عادت  کنید.  امتحان 

 رسد، بنزین بزنید.میباک   ¼سوخت به 
 

اتومبیل به  توجه:  امر  های گازوییلی در صورت تمام کردن سوخت دیگر روشن نخواهند شد. این 
ند تخلیه هوا بصورت دستی هستند  دلیل هواگرفتن سیستم سوخت آنهاست و در اینصورت نیازم

انجام  که در اتومبیل ایرالک و در خودروهای جدید با مالتیپل کرنکینگ  های قدیمی باید با پمپ 
 شود.می
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 صندلی و کمربند ایمنی  ❖

ای که  شوید چک کنید صندلی برای شما در بهترین موقعیت باشد بگونههر بار که وارد ماشینی می
 تان باشد. به راحتی در دسترس  ابزارها   همهرا ببینید و بتوانید بخوبی همه جهات  

 
تکیه  بر صندلی کمر سفت  در حالی که راست و مستقیم  .1

ای راحت و با بازوانی  بنشینید. فرمان را به گونه  کرده
 نیمه خمیده بگیرید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که از روی فرمان و   .2
شما وقتی که    چپکاپوت بخوبی دید داشته باشید. پای  

 اید باید تقریبا صاف باشد. کالچ را تا ته فشرده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر حتی بعد از باالبردن صندلی تا حداکثر مقدار ممکن   .3
نمی فاصله  هنوز  در  را  زمین  جلو    3.5توانید  از  متری 

درو ببینید، یک پشتی زیرتان بگذارید. بعد از تنظیم،  خو
مطمئن شوید که صندلی در جای خود قفل شده است  
که این کار با شنیدن صدای مکانیزم و یا حس کردن  
آن بعد از تالش برای جلو و عقب کردن صندلی ممکن  

 است، که اگر قفل شده باشد حرکت نخواهد کرد. 

 
گردن و نخاع تعبیه شده است. تنظیم درست پشت سری   صدماتپشت سری برای محافظت از  .4

مساله مرگ و زندگی است، آن را سرسری نگیرید. ارتفاع آن را طوری تنظیم کنید که قسمت  
تا جایی که راحت هستید نزدیک   همچنینها باشد و ها یا باالی گوشسفت آن حداقل تا چشم

 به سر باشد.
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کمربند ایمنی باید زمانی بسته شود که قبل از آن   .5

کرد تنظیم  را  موقعیتی    و  صندلی  در  صندلی  بر 
قرار   رانندگی  صحیح  وضعیت  در  و  نشسته  راحت 

 گرفته باشید.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بین  نیست، فاصله    وشاگر کمربند ایمنی از نوع جمع .6

شما نباید بیش از یک مشت گره کرده    کمربند و تنه
 باشد. 

 
 
 
 
 
 
 

 اهآینه  ❖

میآینه کمک  شما  به  راننده  ها  صندلی  روی  وقتی  آنها  بدون  که  ببینید  را  چیزهایی  که  کنند 
کنند که نسبت به اتفاقاتی که در جاده  ید و نیز به شما کمک مییست شان ناید قادر به دیدننشسته

نشینید باید مطمئن شوید که  ر اتومبیل میدافتد بموقع و ایمن واکنش نشان دهید. هر بار که  می
ها احتماال بهم  آینهها بخوبی تنظیم هستند. اگر کس دیگری از خودرو استفاده کند تنظیم  همه آینه

های ناخواسته که از سوی سایر سرنشینان، خود شما و  کن است به دلیل ضربهخورده است و نیز مم 
 نشینید. ها طوری بنشینید که موقع رانندگی میآینهیا حتی رهگذران این اتفاق بیافتد. برای تنظیم
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به شما این توانایی را  کشیده است و  ،نمای آینه جلو .1
تنظیم دهد که دقیقا پشت سرتان را ببینید. برای می

کردن گوشه آن را بگیرید و لبه سمت راست آینه را  
 با لبه سمت راست شیشه عقب میزان کنید.

 
 

آینه زبانهبیشتر  دارای  جلو  آن  های  با  که  هستند  ای 
  5کننده کمتر شود. هنگام رانندگی باید هر  تابش خیرهنه را تغییر داد تا در شب  یشود زاویه آمی
 را چک کنید. جلوثانیه یکبار آینه  10تا 

 
های خارجی سمت چپ و راست را طوری تنظیم آینه .2

کنید که بتوانید قسمت کوچکی از ماشین خودتان را  
الزم   راست  سمت  آینه  تنظیم  برای  ببینید.  آنها  در 

آینه  است   آنکه  مگر  شوید،  خم  کشیده  حالت  در 
باشد   داشته  برقی  اتومبیل  [کنترل  در  کسی  یا  و 

 .]ین کار را برایتان انجام دهدبتواند انشسته باشد که  

 
وسایل نقلیه دیگر را قبل از آنکه  بتوانید  سازد که  ها همچنین شما را قادر میتنظیم صحیح این آینه 

های کناری ببینید و نیز اینکه بتوانید قبل از اینکه قبل  در آینهد،  ن آنها از دید آینه جلو خارج شو
 .  ج شوند آنها را در آینه جلو ببینید های کناری خاروسایل نقلیه از نمای آینه

 
 

بهترین تنظیم، باز هم دو ناحیه در سمت  حتی با انجام   .3
می باقی  راست  و  که  چپ  آینهمانند  از  هیچیک  ها  در 

  (blind spot)شوند. این نواحی را نقاط کور  دیده نمی
اندازه این نقاط کور بسته به نوع وسیله نقلیه اند.  نامیده

و فیزیک راننده متفاوت است. یک راننده کوتاه قدر در  
یک اتومبیل بزرگ نقاط کور بزرگی خواهد داشت و در  
کوچک   اتومبیل  یک  در  که  قدی  بلند  راننده  مقابل 
نشسته نقاط کورش هم کوچکتر خواهد بود. تنظیم خوب  

کند اما آنها کامال را حذف  می  ها نقاط کور را کوچک آینه
ها نباشید و قبل از خط  نخواهد کرد. فقط متکی به آینه

عوض کرد، پیچیدن و سبقت گرفتن سمت چپ و راست  
 هایتان نگاه کنید. شانه سر را از 
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 شگردهای اصلی رانندگی : 3فصل 

 قبل از رانندگی  ❖

ست. به عنوان یک راننده مسول  شروع رانندگی استارت زدن موتور و راه انداختن اتومبیل نی .1
د که امن و آماده رفتن به خیابان و جاده  یتان را چک کنید و اطمینان یابشما باید وسیله نقلیه

دهد که  رساند و و به شما خاطر جمعی میاین کار نامالیمات احتمالی را به حداقل میاست.   
 سفری بدون مشکل خواهید داشت.

 
 های روزانه را انجام دهید: نید که چکاین عادت را در خود ایجاد ک .2

 
a. ها دست  بدنه خودرو آسیبی ندیده و پالک

 نخورده باشند. 

b. و    ی کناریها های عقب و جلو، پنجرهشیشه
 ها تمیز باشند. آینه

c. ها کار کنند.ها و راهنما چراغ 

d.   رانندگی معیوب  ترمز  با  کند.  کار  ترمز 
 نکنید.

e. .باد تایرها خوب باشد 

 
شود. باید لباس مناسبی به تن کنید و اگر    ن ناامرانندگی    باعث تواند سر و وضع نامناسب می .3

 ها را نپوشید: این لباس موهایتان بلند است آنها را مهار کنید تا مانع دیدتان نشود.

 
a. کنند.هایی که حرکت دست یا بازو را محدود میلباس 

b. شوند. حرکت پاها میزنانه که مانع تنگ های ها یا لباسدامن 

c. کنند.هایی که حرکت بدن را محدود میلباس 

d. بجایش کفش بپوشید.  .دمپایی 
 

 کنید، یادتان باشد که: وقتی در ماشین را باز می .4

 
a.  آیند را ببینید.خودروهایی که از پشت سر می کهدقت کنید 

b. سواران و موتورسواران باشید. مراقب عابران، دوچرخه 

c. د. بلکه فقط تا جایی باز کنید که بتوانید پیاده و سوار شوید. در را تا ته باز نکنی 

d.  .اگر ترافیک در سمت راننده زیاد است، از در شاگرد )مسافر جلو( استفاده کنید 

e. اید، درها را قفل کنید.وقتی داخل ماشین نشسته 
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  وقت
شدن در  پیاده

باز  را   ته  تا 
 نکنید.

 
 
 
 
توانید به  میبرای شما طوری تنظیم شده که بدون کشیدن بدن    تان مطمئن شوید که صندلی .5

ها را میزان کنید. چک کنید که ترمزدستی   همه ابزارها برسید. کمربند ایمنی را ببندید و آینه
 . کشیده شده استبطور کامل 

 

 کردن افتادن و توقف راه  ❖

تازه .1 پیست    کار هستید، اگر  را در یک  برایتان    تمرین رانندگی  کار  این  اگر  کنید.  شروع 
از آن مطمئن    مقدور  انتخاب کنید و قبل  را  نیست، یک خیابان خلوت و مسطح و صاف 
توان با پرداخت هزینه در پیست تمرین  در سنگاپور می[  . ممنوعه نباشد   که جز مناطق   شوید

 ]آزاد است. مناطق د در برخی ن نامه نداربرای کسانی که گواهیکرد و نیز تمرین رانندگی  
 

و   .2 ، در صندلی مستقر شوید  رانندگی  از شروع  برای  قبل  کنید.  را خوب حس  اتومبیل 
 های زیر از اتومبیل رسم کنید: خودتان تصویری ذهنی از فاصله

 
 جلو •

 عقب •

 حاشیه راست  •

 حاشیه چپ  •

 های جلو )چپ و راست( گوشه •

 های عقب )چپ و راست( گوشه •
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یافت که طول و   .3 را ببینید. در خواهید  نقاط مربوطه  واقعی  پیاده شوید و جای  از ماشین 
طور که در تصورتان  عرض اتومبیل از آنچه در تصویر ذهنی شما بود کوچکتر است و آن

 قدر پهن باشد. آنجاده  ، الزم نیست   -وقتی در ماشین نشسته بودید - بود 

 

 
 
 

 این مراحل را طی کنید: برای حرکت دادن ماشین  .4

 
a.  .چک کنید که ترمزدستی باال باشد 

 
b.  استمطمئن شوید که دنده در وضعیت خالص. 

 
c. فشار دهید و کلید را تا وضعیت استارت بچرخانید. به محض روشن  با پای راست پدال گاز را کمی

 شدن موتور کلید را ول کنید. 

 
d.  را رها کنید تا موتور در حالت آزاد )بی گاز( کار کند.  بعد از روشن شدن موتور، گاز 

 
e. چک کنید. ه و نیز خطرهای آنی، رااز نظر وجود دیگر کاربران   جلو و عقب اتومبیل را 

 
f. شوند  باخبرتان چراغ راهنما را بزنید تا  دیگران از نیت. 

 
g.  ر دهید.  اید، پدال کالچ را تا ته فشارا روی پدال ترمز فشرده  ندر حالی که پایتا 

 
h. خواهید به کدام جهت حرکت کنید، دنده را در یک یا عقب قرار دهید. بسته به اینکه می 

 
i. را   چکالتان به جاده است، کمی گاز دهید و همزمان به آهستگی و نرمی پدال  در حالی که چشم

شل کنید تا زمانی که بشنوید که صدای موتور کمی تغییر کرد. این تغییر صدا بدین معناست  
ای که در آن موتور شروع به درگیرشدن با قسمت انتقال  نقطه اصطکاک است؛ نقطهدر    چکه که کال

 کند.کند. در این نقطه دور موتور اندکی افت میقدرت می
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j. گویند(، با استفاده  کالچ میاید )که به آن، وضعیت نیمنگه داشته  در حالی که کالچ را در این نقطه

 ها و نگاه سرشانه برای دیدن نقاط کور، تایید کنید که شروع حرکت امن است.از آینه

 
k.  .ترمزدستی را بخوابانید 

 
l.   .دهید گاز  آرامی  به  حال  همین  در  و  دهید  ادامه  کالچ  آزادکردن  حرکت  به  به  خودرو شروع 

 کند. می

 
m. .بگذارید که اتومبیل با سرعت یک آدم حرکت کند 

 
n. .کالچ را کامال رها کنید 

 
o.  .گاز بدهید تا سرعت پیدا کنید 

 
p. ین فاصله )به متر(  ای از جلوی اتومبیل چشم بدوزید. اکنید، به فاصلهوقتی به جلو حرکت می

 سه برابر سرعت ماشین )به کیلومتر بر ساعت( باشد. دست کم باید 

 
 کیلومتر 30سرعت     کیلومتر 20سرعت   کیلومتر 10سرعت 

 
q.   ،و پهنای راهی که برای عبور خودرو    خود را بکار بگیرید (  ارزیابی) حس قضاوت  موقع رانندگی

شما مورد نیاز است را تخمین بزنید )با در نظر گرفتن تصویر ذهنی و نیز مشاهده عینی، شکل  
 گذاری )مطابق شکل صفحه بعد( استفاده کنید. صفحه قبل(. بعنوان راهنما، از خط
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r.   د فرمان را به  شو می  مایلحواستان به جهت حرکت اتومبیل باشد. اگر دیدید که به یک سمت
 آهستگی به سمت مقابل بچرخانید تا حرکت مستقیم حفظ شود. 

 
 
 

s.  اگر متوجه شدید که به دلیل خراب یا ناهموار بودن راه قادر به حرکت بصورت مستقیم نیستید ،  
 . سرعت خود را کم کنید 
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t.   یک نوآموز رانندگی قبل از مسلط شدن بر ترکیب گاز و کالچ، نیاز به تمرین دارید. در  بعنوان
شوند. این مشکالت  اول کار اکثر نوآموزان در به حرکت در آوردن خودرو دچار مشکالتی می

 عبارتند از: 

 دلیل مشکل  شماره 

.i 
می موج    پردخودرو  جلو  به  یا 

 .داردبرمی

آزاد شده و یا بیش از حد  پدال کالچ خیلی سریع  
 شده است.  گاز داده

.ii لرزد.موتور به شدت می 
پدال گاز به اندازه کافی فشار داده نشده و یا کالچ  

 بیش از حد رها شده است. 

.iii کند.خاموش می 
پدال گاز به اندازه کافی فشار داده نشده و یا کالچ  

 بطور ناگهانی رها شده است. 

 
u. و کنترل ایمن  براترمزگرفتن  و    یشده  اتومبیل  است. سرعت  کردن خودرو حیاتی  متوقف 

فاصله  روبرو را در ذهن خود داشته باشید. به تدریج و به نرمی سرعت کم کنید. زود پا را بر  
خواهید بایستید، بگذارید.  ای که واقعا میتان را بر توقف قبل از نقطهپدال ترمز بگذارید و هدف

این آمادگی را خواهد داد که در آینده دقیقا در جایی که میتکرا خواهید  ر و تمرین به شما 
 بایستید. 

 
 

v.  :در زمان توقف، اینها را به خاطر داشته باشید 

 
 

.i     تان هستند، باشید. روبرویه که  را مراقب بقیه کاربران 
 
 

.ii    آیند را چک کنید. هایی که از پشت سرتان میبا آینه جلو، ماشین 
 
 

.iii  دهید. خبرتان را به بقیه با راهنما نیت 
 
 

.iv  .نقطه کور سمت راست را چک کنید 
 
 

.v   .گاز را رها کنید 
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.vi    سمت راست راه هدایت کنید. کنار با فرمان ماشین را به  
 
 

.vii   .به آرامی پا را بر روی پدال ترمز فشار دهید 
 
 
 

.viii   وقتی که اتومبیل در حال رسیدن به توقف کامل است، پدال
 کالچ را تا ته فشار دهید. 

 
 

.ix   نکنید. رها کالچ و ترمز را 
 
 
.x   .ترمزدستی را بکشید و دنده را خالص کنید 
 
 

.xi  .کالچ و ترمز را رها کنید 
 

w.   بهتر است  اگر خیلی دیر کالچ را فشار دهید، موتور خاموش خواهد شد. برای غلبه بر این مشکل
کند و اتومبیل را  اقدام به گرفتن کالچ نمایند. این کار موتور را جدا می ترزود  قدرینوآموزان  

برد. انجام این کار )زود کالچ  خودمان می  " خالص"یا همان حالت    " چهارچرخ آزاد"به وضعیت  
خودرو می  موقعگرفتن(   بر  کنترل  کاهش  موجب  که  چرا  است  خطرناک  باال  سرعت  شود  در 

 .]ماشین مهم نیست شدن بعبارت دیگر در ترمز شدید و وضعیت اضطراری خاموش  [
 

x. نگیرید. موتور به ترمز گرفتن کمک می زمانی  خیلی زود کالچ  از  قبل  باید درست  کالچ  کند. 
پت بیافتد. با کسب تجربه به این توانایی خواهید رسید که  خواهد به پتبگیرید که موتور می

 بدانید دقیقا کی باید پا بر پدال کالچ بگذارید. 
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y.  :در زمان ترک اتومبیل شما باید 

 
 
.i    .اتومبیل را خاموش کنید و کلید را از روی آن بردارید 
 
 
 
 
 
 

.ii   .کمربند ایمنی را باز کنید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.iii    .آینه سمت چپ را چک کنید و دستگیره در را بکشید
زمانی  تا    ، نگه دارید همینطور  آن را    است طوری که الی در باز  

 بررسی کنید که باز کردن در امن است.  که
 
 
 
 
 
 

.iv   .در را به آرامی باز کنید و از خودرو خارج شوید 
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.v    .در را آهسته ببندید 
 
 
 
 
 
 
 
 

.iv     )با استفاده از کنترل از راه دور یا )اگر دزدگیر ندارید
 با سویچ درها را قفل کنید، قبل از اینکه از خودرو دور شوید. 

 
 
 
 
 
 
 

 نرفت باال –کردن دنده عوض  ❖

به  دنده نیازمند وجود هماهنگی میان گاز و کالچ است. وقتی سرعت می  عوض کردن گیرید باید 
گونه به  موتور  نیروی  تا  بروید  باالتر  چرخدنده  به  کارا  حداکثر  ای  دارای  دنده  هر  شود.  منتقل  ها 

سرعتی است )برای هر خودرو متفاوت است( و با رسیدن به سرعت بیش از آن باید به دنده باالتر  
 شود. برای باال رفتن دنده این مراحل را انجام دهید:  نامیده می "کردن دنده  بکس"د. این کار  بروی

 
 1دنده  -1

 
a. .)کالچ را تا ته بگیرید )به پایین فشار دهید 

 
 
 

b.  قرار دهید.  1دسته دنده را در حالت دنده 
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c.  .پدال کالچ را تا نیمه رها کنید و در همین حال کمی گاز بدهید 

 
 

d. .کالچ را بیشتر رها کنید و گاز بدهید تا خودرو سرعت بگیرد 

 
 

e.  کیلومتر بر ساعت برسد.  20تا  15گاز بدهید تا سرعت ماشین به 

 
 
 

 2دنده  -2

 
a. .کالچ را تا ته بگیرید )فشار دهید( و همزمان گاز را ول کنید 

 
 
 

b.  تغییر حالت دهید.  2به وضعیت دنده  1دسته دنده را از دنده 

 
 
 
 

c.   کالچ را تا نیمه آزاد کنید و بعد همینطور به آزاد
گاز   پدال  بر  زمان  همین  در  دهید.  ادامه  کردن 

 فشار دهید.

 
 

d. سرع که  زمانی  تا  بدهید  به    تگاز  بر    35تا    30اتومبیل  کیلومتر 
 ساعت برسد. 

 
 

 3دنده  -3
 
a.  .کالچ را تمام بگیرید )فشار دهید( و همزمان گاز را رها کنید 

 
 
 

b.  تغییر حالت دهید.   3به دنده   2از دنده دسته دنده را 
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c.   کالچ را در یک حرکت و بطور کامل آزاد کنید و همزمان بر پدال گاز
 پا بگذارید.

 
 

d.  کیلومتر در ساعت برسد.  45تا   40گاز دهید تا سرعت خودرو به 

 
 

 
 4دنده  -4

 
زنی )رانندگی با سرعت  گاز دهید تا به سرعت گشت 4است. با رسیدن به دنده  3همانند دنده 

 ثابت = کروز( برسید. 
 

 5دنده  -5
 

کیلومتر، اگر قصد بیشتر    70است. با رسیدن به سرعت    4و    3روند دنده پنج هم مثل دنده های  
 بروید. 5زنی را دارید به دنده کردن سرعت گشت

 
ها و موقعیت  یازمند ترکیبی از حرکات دست و پاست. شما باید جای دندهدنده عوض کردن ن -6

ها را بدانید بدون آنکه به پایین نگاه کنید. چشمان شما باید همیشه به جاده باشد، نه به  پدال
پدال و  عادت بدی  ها. عادتدسته دنده  به  تبدیل  تدریج  به  کار  این  ندهید.  ادامه  را  بد  های 

 بسیار سخت خواهد بود. خواهد شد که ترک آن 
 

دهد. این فقط یک راهنماست و  ها نشان میجدول زیر محدوده تقریبی سرعت را برای دنده -7
باشد.   متفاوت  اتومبیل،  انواع مختلف  برای  است  ممکن  راهنمای ماشین  اعداد آن  دفترچه 
 خودتان را چک کنید تا سرعت مناسب را برای اتومبیل خود بدانید. 
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اوقات بسته به وضعیت ترافیک ممکن است که قادر نباشید تا گاز دهید و به رفتن به  در همه   -8
قدر گاز دهید که به سرعت مناسب با شرایط ترافیک برسید.    دنده باالتر برسید. در این شرایط آن

 و فقط در صورتی که الزم شد دنده را باال ببرید. 

 

 ن پایین آمد –کردن دنده عوض  ❖

. این  3به    4و یا از    4به    5شرایطی هست که شما بجای باال بردن دنده باید آن را پایین بیاورید، از  
 شود.نیز نامیده می "سنگین کردن دنده "کار  

 
 شما الزم است دنده را پایین بیاورید:  .1

 
a. اید و دنده فعلی دیگر نیروی کافی را برای رانندگی در سرعت کم  اگر سرعت را کم کرده

 کند. ن نمیتامی
 

b.  دنده زیادی سبک است و موتور برای تامین نیروی کافی به تقال   ،اگر در سرباالیی هستید
 افتاده است.

 
c.  در یک سرازیری طوالنی." ترمزگیری با موتور "برای انجام 
 

شما بعد از کاهش سرعت مجبور به پایین آوردن دنده هستید مگر اینکه بخواهید توقف کنید.   .2
 کنید مراحل زیر را انجام دهید.دنده را سنگین میزمانی که 

 
a.   گاز را رها کنید. کالچ را تا ته فشار دهید و همزمان 

 
 
 
 

b.   به    3،  3به    4،  4به    5دنده را به دنده پایین بعدی تغییر دهید. مثال
 . 1به   2و  2

 
 
 

c.   بگذارید که کالچ به نرمی باال بیاید و همزمان بر پدال گاز فشاری وارد
 ه متناسب با سرعت خودرو باشد. کنید ک
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d. پایین بیاورید.  1کنید، دنده را تا  اگر سرعت را تا نزدیک توقف کم می 

 
 
 

e.   اگر اتومبیل شما به شدت در حال کم کردن سرعت باشد، ممکن است دنده بعدی هم
نیروی کافی را برای به نرمی حرکت دادن خودرو نداشته باشد. در چنین شرایطی باید  

متناسب به  را  دهید.  دنده  تغییر  اتومبیل  سرعت  به  توجه  با  دنده  کار  ترین  این  به 
 ها از جا انداختن دنده عبارتند از: ترین مثالمتداول  گویند.می " جاانداختن دنده"

 

 
 1به  3         4به  2                 3به  5

 

 گرانه رانندگی تحلیل  –کردن دنده عوض  ❖

تان را صرف کنترل خودرو کنید. توجهبیشتر  متمایل خواهید بود که    بعنوان یک نوآموز رانندگی 
  خواندن در اینجا معنایی شبیه ضرب المثل دستت را خواندم دارد[جاده را بخوانید.    این کاربجای  

هایی در  ات فهمیدم چه برگهحرکات و بازی  با تحلیلهایت را دیده باشم  یعنی بدون اینکه برگه  که
کنید و بعنوان مسافر در ماشین یا اتوبوس  شما می توانید حتی وقتی رانندگی نمی  ]دستت داری.

بینیم فوری نیست به همین خاطر  واکنش ما به آنچه میاید، خواندن جاده را تمرین کنید.  تهنشس 
ان را طوری تنظیم کنید تا وقت  ت بینیم را تحلیل کنیم. پس شما باید سرعتباید چیزهایی را که می

ای  ور لحظهبه شرایط راه که به ط  دو بتوانی  د گیری داشته باشی کافی برای درک، ارزیابی و سپس تصمیم
 گیرد.مرحله صورت می  3تحلیل در  . د کند واکنش نشان دهیتغییر می

 
 .   تحلیل اول1

 
 

. c  .گاز را ول کن  bتونه باشه؟ .  چی می  aاین چیه؟  .
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 .   تحلیل دوم2

 
 

. c    ترمز روی  آماده  را  پا 
 بگذار.

 b  ممکنه بخواد از خیابون .
 ردبشه. بهتره یواش کنم.

 a .مثل یک پیرزنه  .

 
 

 .   تحلیل سوم2
 

 
 

. c  کن.  کم را    سرعتت  
را تغییر بده. اگر هم    مسیرت

 الزم شد توقف کن.

 b  و نترسون  را  پیرزن    .
)هر   بره  تا  بده  راه  بهش 

پیاده دیگه بودعابر  که   ای 

  .(هم همینطور

 a  از داره  پیرزن   .
شه. خیابون رد می
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 ترمز کردن  ❖

 زنی به یک توقف آرام و امن برسانید باید: را از سرعت گشت خواهید خودروتان که می وقتی
 
a.  .به راه نگاه کنید و مکانی مناسب و امن برای توقف پیدا کنید 

 
b. زیر نظر بگیرید آیند را هایی که از عقب میآینه جلو را چک کنید و ماشین . 

 
c. کنید  خبر باخواهید انجام دهید،  با راهنما زدن، دیگران را از کاری که می. 

 
d.  .نقاط کور را چک کنید 

 
e. .اتومبیل را به کنار خیابان بکشانید 

 
f. کنید باید در اول کار بیشتر و وقتی به دارید به نقطه  ترمز وارد می  لمقدار فشاری که بر پدا

 رسید، کمتر باشد. نهایی توقف می

 
g.  :مراحل ترمز کردن به صورت درست و به صورت نادرست 
 

 درست  نادرست  

.i   پدال ترمز زود فشرده شود فشار داده شود.نسبتا دیر پدال ترمز . 

.ii ترمز با فشار زیاد گرفته شودپدال  گرفته شود. اد یپدال ترمز با فشار ز. 

.iii فشار بر پدال ترمز به تدریج کم شود .فشار بر پدال ترمز، حتی بیشتر شود. 
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h. کند  ، دور موتور افت میداریددر هنگام حرکت به طور ناگهانی پایتان را از پدال گاز برمی یوقت
 گویند.می  "ترمز کردن با موتور"شود که با این کار  ها میکه باعث اثری شبیه ترمزکردن بر چرخ

 
و   کاردان  میل  کند،  افت  موتور  دور  وقتی 

 شان کم خواهد شد.ها سرعتچرخ

 
 

i.   موجب قطع ارتباط  با این حال اگر کالچ را فشار دهید، ترمز با موتور قطع خواهد شد، چون این کار
و چرخ کاردان  با میل  )که سرعتش کم شده(  بجای    شود.ها میمیان موتور  اتومبیل  آنگاه 

 کند. سرعت کم کردن، سرعت خود را حفظ می

 
چرخ و  کاردان  حفظ  میل  را  خود  سرعت  ها 

 کنند.می
 
j. انتخاب کنید، ترمز با موتور موثرتر خواهد بود. این امر بسیار سودمند    تریهر چه دنده پایین

 تان را کنترل کنید. خواهد بود زمانی که در سرازیری هستید و الزم است که سرعت پایین رفتن
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در   و  شدید  سرازیری  وقتی 
عین حال کوتاه است ماشین  

دنده   در  ترمز    1را  و  بگذارید 
 پایی را هم بگیرید.

است    تند  سرازیری  وقتی 
 بگذارید.  2ماشین را در دنده 

 

است   مالیم  سرازیری  وقتی 
 بگذارید. 3ماشین را در دنده 

 

 
 

k.  :ترمز کردن با موتور دارای مزایای زیر است 

 
(i   ری موثرتر خواهد بود.وقتی با ترمز پایی همراه شود، ترمزگی 
 

(ii   کند. ها روی جاده کمک میلیزخوردن چرخاز به جلوگیری 
 

(iii    که اصطکاک ترمز در حال غلبه    یترمز پایی به تنهایی تحمل بار ترمزگیری را ندارد. در زمان
و شما بوی الستیک سوخته  شوند  ها قرار دارند داغ میها که در چرخهاست، لنتبر حرکت چرخ

احساس خواهید کرد. اگر شما )حتی برای مدت کوتاهی( بسیار شدید ترمز کرده باشید و یا  را  
این حرارت بسیار زیاد    ، اینکه به صورت مداوم و برای مدت طوالنی ترمز را نگه داشته باشید 

 شود.می  "نگرفتن ترمز"این کار همچنین موجب    .شودمی
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 هاتوقف و راه افتادن در شیب  ❖

 توقف کردن.   1
 

های صاف  توقف در راه  همانند دار و سرباالیی سرازیری  های شیبدر راه  توقف کردنبیشتر مراحل  
ها برای متوقف کردن خودرو باید فشار بیشتری بر پدال ترمز وارد  تفاوت که در این راهاست با این  

 کشیده شود.  کامال کردن پدال ترمز  کرد.  ترمزدستی نیز باید قبل از رها 
 
 .    راه افتادن در سرباالیی2
 

a.   در سرازیری اتومبیل شما تمایل به عقب عقب رفتن دارد. برای جلوگیری از این امر شما
نیازمند یک هماهنگی خوب بین گاز و کالچ و ترمزدستی هستید. برای انجام این مانور شما  

موقعیت  ماشین نباید مدت زیادی در  اشید. به هر حال  ماهر ب  "نیم کالچ"باید در تکنیک  
شود  های کالچ بر هم موجب داغ شدن آنها مینگه داشته شود چون لغزیدن صفحهنیم کالچ  

 .  گرددشود که دیسک و صفحه کالچ زود مستهلک می  باعثو 

 
 

b.  :در زمان راه افتادن در سرباالیی، مراحل زیر را دنبال کنید 
 
(i   .و پایین نگه دارید )کالچ را تا بگیرید )به پایین فشار دهید 
 
 
 
 

(ii   قرار دهید. 1دنده را در 
 
 
 

(iii   .دست راستتان را روی ترمزدستی بگذارید 
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(iv      گاز بدهید، اما فشار بر پدال گاز باید بیشتر از زمانی باشد که در
می صاف  بخیابان  گاز  مقدار  بیافتید.  راه  شدت  خواهید  به  ستگی 

 سرباالیی دارد.  
 
 

(v      نقطه گرفتن"برای بکارگیری تکنیک نیم کالچ، پدال کالچ را تا " 
افتید، باالتر ، که نسبت به زمانی که در خیابان صاف به راه میآزاد کنید 

احساس   و  شنید  خواهید  را  جزیی  اصطکاک  صدای  شما  بود.  خواهد 
 کت کند. خواهد که به جلو حرکنید که خودرو میمی

 
 

(vi   ها و نقطه کور  های ایمنی را انجام دهید. آینهچک
 را چک کنید. 

 
 
 
 

(vii  .اگر الزم است، راهنما بزنید 
 
 

(viii  اید،  همینطور که وضعیت نیم کالچ را حفظ کرده
ترمز دستی را آزاد کنید و همزمان قدری بیشتر گاز  

به   بستگی  دارید  نیاز  گاز  چقدر  اینکه  شدت  بدهید. 
 شیب دارد. 

 
(ix   کند، پدال کالچ  به تدریج گاز را افزایش دهید و همینطور که خودرو شروع به حرکت می

 را به نرمی رها کنید. 
 

(x      :ها  در سرباالیی، برای پیوستن به خیابان نیاز به فاصله بیشتری در بین ماشینتوجه
نمی اتومبیل  سرباالیی  در  که  آنست  امر  این  دلیل  زود  تدارید.  صاف،  زمین  مثل  واند 

 سرعت بگیرد. 
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 .   راه افتادن در سرازیری3
 

a. تر است، چرا که وزن خودرو در زمان حرکت به شما  این کار از راه افتادن در سرباالیی ساده
از دور گرفتن ماشین در سرپایینی به هنگام     هدف آن است که  کار   کند. در اینکمک می

 موثرترین مراحل عبارتند از:   حرکت به جلو، جلوگیری شود.

 
(i    .کالچ را تا ته فشار دهید 
 
 

(ii    بسته به میزان شیب، ماشین را در دنده مناسب قرار دهید )دنده
 (. 2یا  1
 
 

(iii  .پدال ترمز را فشاردهید 
 
 
 

(iv  اید، ترمزدستی را آزاد کنید.در حالی که پدال ترمز را نگه داشته 
 
 
 

(v   چک  آینه را  کور  نقاط  و  ها 
 کنید.

 
 
 

(vi .در صورت لزوم راهنما بزنید 
 
 
 
 

(vii    کالچ را هم همزمان با این که خودرو شروع  ترمز پایی را رها کنید و
 کند، به تدریج آزاد کنید.به حرکت می

 
(viii  چون  دارید   ها نیماش  نیدر ب  یشتر یبه فاصله ب  ازین  ابانیبه خ  وستنیپ  یتوجه: برا  

 . برای سرعت کم کردن نیاز به زمان بیشتری دارند  های دیگر لیاتومب ازیری در سر
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 کردن  .    خاموش4
 
 

به عنوان یک نوآموز، احتمال اینکه در موقع حرکت دادن ماشین در شیب با خاموش شدن  
 موتور مواجه شوید، بیشتر است. در چنین شرایطی: 

 
a.   فورا پدال ترمز را فشار دهید؛ این کار از عقب عقب رفتن در سرباالیی

 کند. یا به جلو راه افتادن در سرازیری جلوگیری می

 
 

b.  .ترمزدستی را بکشید 

 
 
 
 

c. .دنده را خالص کنید 

 
 
 
 

d. .موتور را با کمی فشار بر گاز، روشن کنید 

 
 
 
 

 ها اندن در سر پیچ ر ❖

تان به سمت خارج از منحنی  به بدنفشاری  ها  اید که در سر پیچاحتماال این احساس را تجربه کرده
تر خواهد بود. چیزی که به  شود. هر چه خودرو سریعتر در پیچ حرکت کند، این نیرو قویپیچ وارد می

در حالی که    معروف است و در واقع تمایل به ادامه حرکت مستقیم است   "نیروی گریز از مرکز "نام  
تغییر میسر می پیچخودرو  را سریعدهد.  تند جهت حرکت خودرو شما  تغییر میهای  در  تر  دهند. 

کند.  غلبه می  جادهخودرو بر توانایی آن برای ماندن در  سرعت باال )نسبت به زاویه پیچ( اینرسی  
یده شود، از جاده  آیند کش ها از روبرو میشود که خودرو به سمتی که اتومبیلاین امر موجب می

 شوند. خیز شناخته میها به عنوان نقاط حادثهخارج شود و یا چپ کند. بسیاری از پیچ
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 تحلیل کنید که:  ، ها پیچ مواجهه با   وقت .1

 
a.  .سرعت خودرو شما و فاصله شما تا رسیدن به پیچ چقدر است 

b. .تندی پیچ چقدر است 

c.  .وضعیت ترافیک چطور است 
 

 
 

 گیری کنید: تصمیمو در موارد زیر 
 
a.  .سرعت مناسب و دنده مناسب چقدر باید باشد 

b. .مسیری که قصد دارید طی کنید چگونه است 

c. تان برای بعد از رد شدن از پیچ چیست.نقشه 
 

 
 د: زمان راندن در یک پیچ مالیم، مراحل زیر را طی کنی .2

 
a.  وقتی در موقعیتA  :هستید 

 
(i  تان به سرعت و فاصله  تانحواس

 از پیچ باشد.

 
(ii  .گاز را رها کنید 

 
(iii  ( 3دنده را پایین بیاورید )معموال به دنده 

 
b. تیدر موقع یوقت B د یهست : 

 
(i      پدال گاز را اندکی فشار دهید تا سرعت ثابتی را

 حفظ کنید. 
(ii   .اتومبیل خود را در وسط لین نگهدارید 

(iii   تان این طرف و آن  ، بدنخودرو  در موقع هدایت
 طرف نشود. 
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c. تیدر موقع یوقت C د یهست : 

(i    .به جلو نگاه کنید 
(ii   اش است، گاز دهید، البته اگر شرایط  وقتی که فرمان در حال برگشت به موقعیت اصلی

 دهد. ترافیک اجازه می
(iii .دنده را باال ببرید 

 
 

 را طی کنید: زمان راندن در یک پیچ تند، مراحل زیر  .3

 
a.  وقتی در موقعیتA  :هستید 

 
(i   تان از پیچ باشد.تان به سرعت و فاصلهحواس 

(ii  .گاز را رها کنید 

(iii    فشار را  ترمز  پدال  زیاد است،  هنوز  اگر سرعتتان 
 دهید تا سرعت کم کنید. 

(vi   ( 3 یا   2دندهبه  دنده را پایین بیاورید ) 
 

 
 

b. تیدر موقع یوقت B د یهست : 
 
(i      را ثابتی  تا سرعت  اندکی فشار دهید  را  پدال گاز 

 حفظ کنید. 
(ii  .در این مرحله ترمز نکنید 

(iii تان را تنظیم کنید.مسیر حرکت 
 

 
(iv     برای پیچ راستگرد، موقعیت خود را در وسط

جاده   وسط  به  بهتر  دید  برای  کنید.  حفظ  لین 
م کار  این  به    تواند ینروید.  از حد  بیش  را  شما 

 آیند نزدیک کند. هایی که از روبرو میینماش
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(v      برای پیچ چپگرد، در کناره چپ جاده حرکت کنید
باشید. داشته  جاده  از  بهتری  دید  حال    تا  این  با 

که با سرعت خیلی    گول بزند شما را    خوب نگذارید دید  
 زیاد وارد پیچ شوید.

 
(vi   ثابت نگهدارید، این کار    یتان را در وضعیتبدن

راحت    موقعیتیکند که فرمان را در  به شما کمک می
 بچرخانید. 

 
 
 

c. تیدر موقع یوقت C د یهست : 

(i    .به جلو نگاه کنید 
(ii    دهد.های جلو صاف شدند، گاز دهید، البته اگر شرایط ترافیک اجازه میوقتی که چرخ 

(iii .دنده را باال ببرید 
 
شود و کنترل شما  می  "ها آزاد شدن چرخ"الچ را فشار ندهید چون این کار باعث  ها کتوجه: سر پیچ

 دهد. بر خودرو را کاهش می

 
d.  شروع کنید. 1در هنگام دوربرگردان، از دنده 
 
 

 تابلوهای راهنمای سر پیچ .4

 
تابلوی  اصال ها کشورهای دیگر از جمله ایران ممکن است این روال متفاوت باشد یا خیلی از پیچ در[

شوید تابلوهای راهنمای پیچ را خواهید دید. این تابلوها  وقتی وارد پیچ می  ]راهنمایی نداشته باشند 
هر چه تابلوها انحراف، همچنین نشانگر تند یا مالیم بودن پیچ هستند.   به غیر از نشان دادن جهت

 نزدیکتر به هم نصب شده باشند، پیچ تندتر است. 
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 عوض کردن   خط ❖

ترین  نمود. سختبه آن  موارد احتیاطی اقدام  رعایت  نباید بیش از حد تغییر خط )لین( داد و یا بدون  
. این امر متاثر  آیند ای است که از پشت میو سرعت وسایل نقلیه همورد احتیاطی، تخمین زدن فاصل

قدرت   تصمیم  ارزیابی از  شماو  از    .  ستگیری  شفاف  تصویری  آوردن  بدست  برای  روی،  این  از 
 های جلو و کنار ضروری است.های مکرر به آینهموقعیت خودروهای اطرافتان، نگاه

 
 برای خط عوض کردن امن، این اقدامات احتیاطی را انجام دهید:  -1

 
a. توقتی در موقعی A  :هستید 

 
(i   ها را چک کنید. آینه 

(ii     زیادی وقت  دیگران  به  و  بزنید  راهنما 
 بدهید تا راهنمای شما را ببینند.

(iii  .نقاط کور را چک کنید 
 

b.   موقعیت در  به    Bوقتی  توجه  با  هستید، 
ماشین بقیه  سر،  سرعت  پشت  های 

لین  وسط  در  و  کنید  تنظیم  را  سرعتتان 
 بمانید.  

 
c.  وقتی در موقعیتC  :هستید 

 
(i      چک کنید که آیا خط عوض کردن امن

 است. 
(ii    خط برای  کافی  فضای  که  شوید  مطمئن 

ماشین حجم  اگر  دارید.  کردن  در  عوض  ها 
دهد، خط  نمی  "اجازه ورود " خط دیگر به شما  

ها نشوید و  عوض نکنید. مزاحم دیگر راننده
از   جلوگیری  برای  آنها  که  نشوید  باعث 

یا   وردبرخ گرفتن  ترمز  به  مجبور  شما  با 
 تغییر مسیر شوند.

(iii    وقتی ایمن بود، به آرامی وارد لین دیگر شوید، در حالی که سرعت خود را ثابت نگه
 اید. داشته
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d.  وقتی در موقعیتF  :هستید 

 
(i   .راهنما را خاموش کنید 

(ii   سرعت معمول ادامه مسیر دهید. با 
 

 نباید این کارها را بکنید:  -2

 
a.  ماشین( حرکت مارپیچی میان خطوطA ) 

 
b. ماشین خط عوض کردن بی( پرواB) 

 
c.   خط دو  اشغال  و  کردن  رانندگی  گشاد 

 ( C)ماشین 
 

d.   رد شدن از خط ممتد وسط جاده و ورود به
روبرو   از  که  خوروهایی  برای  که  خطی 

 آیند در نظر گرفته شده است.می

 
این کارها، رفتاری مرتب داشته   به جای 

 کند. باشید. این به روانی ترافیک کمک می
 
 

رکت  های دوبانده همیشه در خط سمت راست حهای دوطرفه و یا جادهدر زمان عبور از خیابان -3
کنید، مگر  زمانی که خط شما مسدود شده باشد، مثل وجود اتومبیل خراب شده یا پارک کرده،  

، رفتگران خیابان و غیره. در چنین  رس کردن درختان یا شمشادها هکارهای عمرانی در جاده،  
 توانید از خط وسط عبور کنید و یا به لین سمت چپ بروید.شرایطی شما می

 

 
 کردن درختانهرس  عملیات عمرانی            ماشین خراب 

 
مطمئن  قبل از آنکه به چپ منحرف شوید  کنید، چک کنید و  با این حال، وقتی این کار را می

 خالی است. خط روبرو شوید که انجام آن امن و 
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 کنید: رانندگی می ]و راه پر از ماشین نیست![هایی که دو خط دارند وقتی در راه -4

 
a.  ماشین  معمولیخط سمت راست برای رانندگی( استA .) 

b.  ماشین( خط سمت چپ برای سبقت گرفتن استB و ) 

c.  ماشین( گردش به چپC). 
 

 
 
 

 کنید: وقتی در یک راه سه خطه رانندگی می -5

 
a. کامیون تر حرکت میای است که آهستهراه سمت راست برای وسایل نقلیه( کنندA .) 

b. ماشین خط وسط برای وسایل نقلیه سر( یعتر استB). 

c.   ماشین( خط سمت چپ برای سبقت گرفتنC  ( و گردش به چپ )ماشینD  است. فقط به )
 کنید از آن استفاده نکنید. این دلیل که با سرعت باال رانندگی می
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مناسب قرار    و خودروتان را در لین  نقشه و برنامه داشته باشید   تان همیشه از قبل برای مسیر -6

 خواهید بپیچید را رد کردید، این کارها را نکنید: دهید. اگر جایی که می

 
 
a.  توقف ناگهانی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.   که خطی  به  ناگهانی  مسیر  تغییر 
 باید از آن بپیچید. 

 
 
 
 
 
 

 
c. دنده عقب گرفتن 

 
 
 
 
 
 
 

بعدی دور بزنید و یا از خیابان بعدی بپیچید و مسیرتان    بجای این کارها، از دوربرگردان 
 را تغییر دهید تا به مقصد برسید. 
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 هارانندگی در چهارراه  ❖

. به همین خاطر ضروری است که هنگام رانندگی در  استای معمول برای وقوع تصادف  چهارراه ناحیه
سرعت شرایط را تحلیل کنید و بر اساس آن در  ها، احتیاط بیشتری داشته باشید. شما باید به  چهارراه

روان بر اتومبیل داشته باشید. از آنجا که شرایط در لحظه    یمورد سرعت ایمن تصمیم بگیرید و کنترل
 شود، شما باید به طور ممتد در حال تحلیل باشید.عوض می

 
 

 تان به اینها باشد: حواس .1

 
a.  چراغ راهنمایی 

 
b.  سر    خودروهایی شما  راه  قطع  حال  در  که 

 چهارراه هستند. 

 
c. آیند.هایی که از روبرو میماشین 

 
d.   خیابان از  عبور  حال  در  یا  که  پیاده  عابران 

 اند.هستند و یا برای عبور منتظر ایستاده

 
 
 
 
 

 گیری کنید:موارد تصمیمینادر .2
 

a. .کی راهنما بزنید 

 
b. .کی شروع به خط عوض کردن کنید 

 
c. تان قبل از پیچیدن.موقعیت 

 
d. .مسیر پیچیدن 
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 از یک چهارراه، روند زیر را طی کنید:  نبرای گذشت .3

 
a. مستقیم رفتن 

 
(i      در موقعیتA در لین مناسب ،

کف  عالئم  اساس  )بر  بگیرید  قرار 
عالمت کف خیابان  و اگر  [  ( خیابان

 . ]عرف رانندگیندارد، بر اساس 
 

(ii     موقعیت هنگام  Bدر  نزدیک ، 
را کم شدن به چهارراه سرعت تان 

 کنید.
 

(iii     موقعیت چک Cدر  را  چراغ   ،
تان ادامه کنید. اگر سبز است به راه

دهید، وگرنه پشت خط سفید توقف 
 کنید.

 
(iv     موقعیت برای Dدر  را  راه   ،

پیاده هایی که شاید در حال وجود 
 رد شدن باشند، چک کنید. 

 
(v      وقتی به موقعیتE  د، رسیدی

نقلیه وسایل  وجود  برای  را  ای راه 
که شاید در حال قطع کردن راه شما 

 باشند، چک کنید.
 

(vi     موقعیت سرعت Fدر  با   ،
 معمول رانندگی کنید.
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b.  گردش به راست 

 
(i      موقعیت شما  Aدر  از  که  خودروهایی   ،

 ها را چک کنید.جلوترند و همچنین آینه
 
 

(ii   در موقعیتB ،  راهنما بزنید تا دیگران را
 متوجه تصمیم خودتان نمایید. 

 
 

(iii    در موقعیتCتان  ، نقطه کور سمت راست
به   را  فرمان  نبود،  اگر کسی  و  کنید  نگاه  را 

 سمت راست بگیرید.
 
 

(iv   در موقعیتDتان را کم کنید.، سرعت 
 
 

(v      در موقعیتE  ،کن اگر د یچراغ را چک   .
وگرنه پشت    د، یتان ادامه دهسبز است به راه

 . د یتوقف کن د یخط سف
 
 

(vi     موقعیت و  Fدر  روبرو  کردن  چک  با   ،
چپ، مطمئن شوید که ادامه راه امن  دست  

دوچرخه مراقب  موتوریاست.  و  ها  سواران 
هایی که  تان باشید. به پیادهراستدر سمت  

 کنند راه بدهید.از چهارراه عبور می
 

(vii     موقعیت قرار  Gدر  کناری  خط  درون   ،
معمول به    سرعت بگیرید و بعد از پیچیدن با  

 رانندگی ادامه دهید. 
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c.  گردش به چپ 
 
(i      وقتی در موقعیتA    هستید، جلو و همچنین

ها را برای خودروهایی که پشت سر هستند،  آینه
 چک کنید. 

(ii     در موقعیتB  ،تیدر موقع  Bتا    د ی، راهنما بزن
 .باخبر کنید خودتان  میتصم ازرا  گرانید

(iii  موقع راستC  تیدر  سمت  کور  نقطه  را  ،  تان 
  چپ نبود، فرمان را به سمت    یو اگر کس   د ینگاه کن

و به لین مناسب بروید )که بوسیله عالئم    دیریبگ
 .کف خیابان مشخص شده است(

(iv  تان را در موقعیت سرعتD .کم کنید 
(v      در موقعیتE  ،کن اگر سبز  د یچراغ را چک   .

  دیوگرنه پشت خط سف  د،یتان ادامه دهاست به راه
 .د یتوقف کن

اگر فلش گردش به چپ قرمز بود، پشت خط سفید  
توقف کنید و فقط در صورت    ]خیابان  ایران پشت خط وسطهای  برخی چهارراهدر  [ایست  

 سبز شدن چراغ ادامه دهید.  
 

(vi    وقتی چراغ سبز شد، به آهستگی به موقعیتF    در
اگر چهارراه   بروید.    کشی جیب خطدارای  وسط چهارراه 
کشی فقط  این نوع خط[  مانند بود داخل آن توقف کنید.

 ] در کشورهای معدودی از جمله سنگاپور وجود دارد.
 آیند راه بدهید. هایی که از روبرو میبه ماشین •

پیاده • گذاگر  حال  در  رد  ها  تا  کنید  صبر  هستید  ر 
 شوند. 

یا   • و  باشد  امن  پیچیدن  که  کنید  صبر  در  [آنقدر 
 چراغ سبز شود. ]صورت سه زمانه بودن

که خط • به شما  وارد خطی شوید  چهارراه  کشی وسط 
 دهد. نشان می

]( قسمت  از  viاین  غیر  کشورها  سایر  و  ایران  برای   )
نحوه   این  اوال  که  چرا  نیست  استفاده  قابل  سنگاپور 

بیشتر  خط ثانیا  ویژه سنگاپور است،  وسط چهارراه  کشی 
بایستی منتظر سبز شدن  معموال  در این کشور دوزمانه هستند. در ایران    ی راهنماییها چراغ

 ].در چهارراه دور بگیرید اید، متناسب با جایی که ایستاده سپس دار شوید و چراغ فلش
 

(iiv  در موقعیتG   دهید. با سرعت معمول به حرکت ادامه 
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حرکت کردن در پشت وسایل نقلیه دیگر با فاصله خیلی کم خطرناک است، خصوصا پشت وسایل   .4
نقلیه بزرگ )مثل اتوبوس و کامیون(. شما باید فاصله ایمن را حفظ کنید. اگر خیلی نزدیک  

 توانید چراغ راهنمایی را ببینید. باشید دیگر نمی

 
a.   و خودروی است عوض شود  این میچراغ ممکن  کند.  ترمز  ناگهانی  بطور  تواند  جلویی 

 باعث شود که شما با او تصادف کنید.

 

 
 

 
b.   چراغ ممکن است عوض شود و فقط خودروی جلویی وقت کافی برای رد شدن از چهارراه

شوید و در صورت  را داشته باشد. در این صورت شما خیلی دیر متوجه قرمز شدن چراغ می
  تانرهرد شدن از چهارراه مرتکب تخلف خواهید شد )و ممکن است دوربین چراغ قرمز شما

 (. برداردرا 
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در  اننشعالئم   .5 صحیح  لین  دهنده 
چهارراه اکثر  زمین(  حک  )روی  ها 

مناسب   خط  در  اگر  است.  شده 
خط  تغییر  ناگهانی  بطور  نیستید، 
ندهید. همیشه انضباط خطوط را رعایت  

 کنید و از قبل به خط مناسب بروید.

 
تخلف  چهارراه  سر  خط  تغییر  توجه: 

 است. 

 
 
 
 
 
 
 .باشید و راهنما بزنید   شما باید بامالحظه .6

که می )خطی  از خط مشترک  شود  وقتی 
هم از آن پیچید و هم مستقیم رفت( به  

می چپ(  )یا  به    ،پیچیدراست  کار  این 
خواهند  خودروهای پشت سر شما که می

کافی   فاصله  و  وقت  بروند  مستقیم 
شما  می سر  پشت  آنکه  بجای  تا  دهد 

 معطل شوند، به خط دیگر بروند. 

 
برای گردش به راست راهنما    Aماشین  

ماشین    نزده اذیت  موجب  شده    Bو 
راهنما زده و به ماشین   Cاست. ماشین  

D   مستقیم برای  داده  را  فرصت  این 
 رفتن، خط عوض کند.
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ترتیب،ب .7 همین  که    ه  دارید  قصد  وقتی 
لین از  کنید،  حرکت  های  مستقیم 

وقتی   که  چرا  نکنید  استفاده  مشترک 
شود شما  دار پیچیدن سبز میلشچراغ ف

و   بایستید  باید  کار  همچنان  این  با 
شوند  خودروهای پشت سر شما معطل می

در اینجا هم سیستم ایران متفاوت است  [
نمی پیش  هرگز  عبور و  چراغ  که  آید 

مستقیم قرمز و چراغ گردش به چپ سبز 
 . ]باشد 

 
قصد پیچیدن ندارد اما به دلیل    Aماشین  

چراغ مست ایستاده  اینکه  قرمز است،  قیم 
می او  انتخاب است.  را  وسط  خط  بایست 

های  ( تا ماشینDکرد )مثل ماشین  می
B  وC  .بتوانند بروند 
 
 
 

شوید گاز  وقتی که به چهارراه نزدیک می .8
ندهید، حتی اگر چراغ سبز باشد. بجای این کار،  
آهسته کنید و برای تغییر وضعیت چراغ آمادگی  

کند که اگر  ار به شما کمک میداشته باشید. این ک
سرعت   کاهش  نرمی  به  بتوانید  شد  زرد  چراغ 

 دهید. 
 

 شود: در شرایطی که چراغ زرد می .9

 
a.   ماشینA    کم سرعت  برای  کافی  فرصت 

توقف   سفید  خط  از  قبل  باید  و  دارد  کردن 
 کند.

 
b.   ماشینB    نزدیک توقف  خط  به  از حد  بیش 

تواند بطور امن قبل از خط سفید  است و نمی
 توقف نماید. او باید از چراغ رد شود.
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خوب   . 10 استراننده  است  مودب  بند  راه  وقتی   .

می فرعی  از  که  خودروهایی  رد  بگذارید  آیند، 
زرد   خطوط  با  تقاطع  زمین  اگر  حتی  شوند، 

 گذاری نشده باشد.عالمت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
رد   . 11 چهارراه  از  است،  بند  راه  وقتی 

و   اگر چراغ سبز باشد  نشوید، حتی 
یا زمین دارای مربع زرد رنگ نباشد. 
اگر موفق نشوید قبل از تغییر چراغ  
بطور کامل از چهارراه رد شوید، راه  

 دیگران را خواهید بست. 
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توقف   . 12 خط  از  قبل  همیشه  که  کنید  عادت 
از خط  بایستید.   بعد  کردن  توقف    ایستبا 

پیاده مزاحمت  یا  ترس  .  نشوید ها  موجب 
تا   بکشید  را  دستی  ترمز  توقف  از  بعد 

 راه نیافتد.اتفاقی  اتومبیل 

 
 
 
 
 
 

وقتی که چراغ سبز شد، قبل از حرکت، چپ   . 13
را نگاه کنید. این اقدام احتیاطی    و راستتان 

احتماال چراغ  شرایطبرای   ی است که کسی 
 قرمز را رد کند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در جاهایی که تعداد زیادی چراغ راهنمایی   . 14
وجود دارد، چراغی را دنبال کنید که رویش  

 به شماست.  
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عادت کنید که همیشه در زمان انتظار در   . 15
سر چهارراه، ترمزدستی را بکشید. این کار  
جلو   یا  عقب  به  خودرو  افتادن  راه  از 

 کند.  پیشگیری می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
زن  چشمکزرد  زمانی که چراغ راهنمایی   . 16

است، نشانه آن است که چراغ خراب است  
این[ سنگاپور  ایران،  در  در  است،  طور 

چراغبعضی   همیشه  از  راهنمایی  های 
هستندچشمک چراغ  معموال  اما    ،زن  اگر 

چراغ   خرابی  نشانه  باشد  خاموش  کامال 
اجرا   را  دستورالعمل  این  باید  و  است 

احتیاط  . سرعت]کرد با  و  کنید  را کم  تان 
 بسیار زیاد از چهارراه عبور کنید. 

اگر   مواظب سایر خودروها باشید. 
هدایت   حال  در  پلیس  افسر 

با  خ که  عالئمی  از  ودروهاست، 
می نشان  شما  به  دهد،  دست 

 تبعیت کنید. 
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یا   . 17 چپ  )به  گردش  موقع  که  باشید  داشته  توجه 
هایی که دارای چراغ راهنمایی  در چهارراهراست(  

هستند، چراغ ویژه عابرین پیاده هم ممکن است  
خط   از  قبل  و  کنید  حرکت  احتیاط  با  باشد.  سبز 

توقف   رنگ  و  سفید  معلوالن  کودکان،  کنید. 
سالمندان ممکن است کند باشند و شاید نتوانند  
برسند.   مسیر  پایان  به  چراغ  شدن  قرمز  از  قبل 
صبور باشید و منتظر شوید که رد شوند. مسیر آنها  

 را قطع نکنید.

 
 
 
 
 
 

هستند،    " ایست" هایی که دارای تابلوی  در تقاطع . 18
ب و  کنید  توقف  سفید  خط  از  قبل  باید  ه  شما 

 هایی که در راه اصلی هستند راه بدهید. ماشین

 
 
 
 
 
 
 
 
 

که   . 19 جاهایی  تقدم"تابلوی  در  حق  )راه    "رعایت 
دارد، سرعتبدهید(   در  وجود  و  کنید  کم  را  تان 

صورت لزوم توقف نمایید و به خودروهایی که در  
 راه اصلی هستند راه بدهید.
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شوید، آهسته  میهای فرعی نزدیک  وقتی به راه . 20
کنید. مراقب سایر کاربران راه در سمت راست و  

که خودروهایی که    کر نکنید سپس چپ باشید. ف
ن لزوما جلوی شما  فرعی هستند  راه  خواهند  در 

در  یپیچ که  باشید  داشته  را  این  آمادگی  د. 
 صورت ضرورت توقف کنید.

 
زند که بپیچد،  اتومبیل جلوی شما راهنما میاگر  

رسرعت در  تان  که  باشید  آماده  و  کنید  کم  ا 
کنید.   توقف  لزوم  ممکن  صورت  اتومبیل  آن 

 است بایستد تا عابران از خیابان رد شوند. 
 
 
 

 خواهید به یک راه فرعی گردش به راست کنید: وقتی می . 21

 
a.   داده    عالمت ه  راراهنما بزنید تا به اندازه کافی به بقیه کاربران    ترپیش با فاصله مناسب از

 باشید.

b. شوید، سرعت را کم کنید و از راست حرکت کنید.ی دارید به تقاطع نزدیک میوقت 

c.   کار این  نکنید. بجای  بزرگ گردش  از زاویه تند است، در موقع گردش روی یک قوس 
 سرعت را کم کنید تا بتوانید با امنیت بپیچید.

d. ید که  تان را کم کنید و بگذارهست، سرعت  سوار اگر در سمت راست یا روبرویتان موتور
 موتوری بپیچد یا از محوطه پیچ رد شود، بعد شما بپیچید.

e. هایی که در حال گذر از عرض خیابان فرعی هستند، راه بدهید.به پیاده 
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 : دیکن چپگردش به  ، یراه فرع  کی به   د یخواهیم  یوقت . 22

 
a. .تا جایی که خطری نداشته باشد به خط ممتد وسط    همیشه در موقعیت صحیح قرار بگیرید

 کند.ها کمک میخیابان نزدیک شوید. این کار به بقیه راننده
 

b. تان را تنظیم کنید. با توقف کردن یا کاهش سرعت، به خودروهایی  در صورت لزوم سرعت
 آیند راه بدهید.که از روبرو می

 
f. د ی هستند، راه بده یفرع  ابانیکه در حال گذر از عرض خ ییها ادهیبه پ. 
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تر احتیاط کنید. فکر نکنید که شما تنها  بیش رسید،  های بدون چراغ راهنمایی میراهوقتی به چهار . 23
 را رعایت کنید.  " حق تقدم"تان را کم کنید و قاعده . سرعتهستید راننده خیابان 

 
 

 
.b      پیچند باید به آنهایی  میخودروهایی که

 روند، راه بدهند.که مستقیم می
.a      با تقدم  از چهارراه، حق  عبور  در موقع 

خودرویی است که در سمت راست قرار دارد.
 
 

 
.d    سه خودروهاییراهدر  به  راه    ها،  در  که 

 اصلی هستند راه بدهید.
 

.c     حق وقتی  شماست    حتی  با    وتقدم 
به   نفر که قصد پیچیدن دارد،  با یک  همزمان 

میچهار نزدیک  کم  سرعتشوید،  راه  را  تان 
. فکر نکنید که حتما به شما راه خواهد داد.کنید 
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.e    پیچید، وارد لین  وقتی داخل یک خیابان یکطرفه می

   مناسب شوید.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.f      که خطی  مورد  در  قبل  از  و  باشید  داشته  ارزیابی 

 خواهید وارد آن شوید تصمیم بگیرید.می
 
 
 

 سبقت گرفتن و مورد سبقت واقع شدن  ❖

توان  و مهارت است که با تمرین و بلوغ عقلی می  ،ارزیابی بقت گرفتن نیازمند ترکیبی از قدرت  س
به آن رسید. همان طور که در مورد تغییر خط گفته شد، اینجا شما باید یاد بگیرید که چگونه فضای  

ودروهایی  های نسبی و فواصل خودروها، از جمله ختان را تخمین بزنید، چگونه در مورد سرعتمقابل
کنید. به همین صورت داشتن این قابلیت نیز مهم است که بتوانید    ارزیابیآیند،   که از روبرو می

 تشخیص بدهید که آیا سبقت گرفتن در شرایط مختلف کار درستی است یا نه.
 
 تخمین زدن فاصله )فضا( و سرعت نسبت به بقیه خودروها. -1
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 آیند.از روبرو می تخمین زدن سرعت و فاصله خودروهایی که -2

 

 
 

 
قبل از سبقت گرفتن، بررسی کنید که آیا این کار قانونی است و هیچ تابلوی سبقت ممنوعی   -3

در سنگاپور عبور از خط ممتد دوتایی ممنوع و عبور از خط ممتد تکی برای سبقت  [وجود ندارد  
یی که خط بریده وجود  آزاد است. در ایران رد شدن از هر گونه خط ممتد ممنوع بوده و فقط در جا 

 .]توان برای سبقت از خط وسط خیابان عبور کرددارد می
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حتی اگر غیر قانونی هم نباشد، سبقت گرفتن در بعضی جاها ناامن و خطرناک است. در این جا   -4
 ها سبقت نگیرید: 

 

 
.a    نزدیک خط عبور عابر پیاده        .b    نزدیک چهارراه 

 
 
 

 
.c     های باریک روی پل        .d       که دید در  چون ها و زیرگذرها در تونل 

 دود است.ح داخل آنها م
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.e   های تند.نزدیک یا سر پیچ       .f        های تند و یا وقتی که به در سرباالیی 

 شوید.باالی تپه نزدیک می      
 

.g      کاربران راهی وجود دارند که متوقف یا کم سرعت هستند، از قبیل  در جاهایی از راه که در آن
را بار کنند یا اقدام   آنها ممکن است در خوردو چرا که ها، وسایل مرمت جاده. سواران، پیادهدوچرخه

به دور زدن نمایند و آنوقت است که شما برای برخورد نکردن با آنها زمان کافی نخواهید داشت.  
 سواران یا هر کس دیگری به خطر نخواهند افتاد.ها، دوچرخهاطمینان یابید که با اقدام شما پیاده
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 را در پیش گیرید: در موقع سبقت گرفتن، این اقدامات احتیاطی و مراحل -5

 

 
b .    خودروی جلویی را خوب نگاه کنید و

اگر راننده راهنما زده، متوجه شوید. سعی  
بینی کنید که آیا این خودرو  کنید پیش

قصد خروج از لین برای سبقت گرفتن را  
 دارد.

a .  .همیشه فاصله امن را حفظ کنید 
 
 
 

         

 
dهای بغل را چک کنید و  .  آینه جلو و آینه

ببینید آیا خودروی دیگری قصد سبقت 
 گرفتن از شما را دارد. 

 

c  آیند نگاه  خودروهایی که از روبرو می.   به
کنید و تخمین بزنید که آیا فضا/فاصله کافی  
برای برگشتن به لین خودتان بعد از سبقت  

گیری وجود دارد. 
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.f    اندازه  مطمئن شوید که سرعت به  تان 

می یا  و  هست  سرعت  کافی  زود  توانید 
بگیرید، تا بدون سد کردن راه خودرویی که  

 آید سبقت بگیرید. از پشت می

.e     پیشاز  راهنما بزنید، به اندازه کافی . 
 
 

 

 
.h    قتی نزدیک به زمان پشت سر گذاشتن  و

گیرید،  خودرویی هستید که از آن سبقت می
دهید.  خبر  راننده  به  تا  بزنید  کوچکی  بوق 
شما   گرفتن  سبقت  به  حواسش  او  که  مبادا 

 نباشد. 
 های خارج از شهر. *  در جاده

.g      وقتی که از امنیت مطمئن شدید، نقطه
کور سمت چپ را چک کنید و از خط خارج  

 ید.شو
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.j     .بعد از سبقت، راهنمای راست را بزنید 
 

.i      ،در هنگام عبور از کنار خودروی دیگر
 فاصله امن بین دو خودرو را حفظ کنید.

 
 

 
.l      بعد از پایان سبقت از خاموش شدن

 راهنما اطمینان حاصل کنید. 
 
 

.k      مورد خودروی  جلوی  زود  خیلی 
فا  نپیچید.  بگذارید.  سبقت  زیادی  صله 

مورد   خودروی  کل  توانستید  که  وقتی 
آنگاه وقت  سبقت را در آینه جلو ببینید،  

 حرکت به راست است. 
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 .در چنین شرایطی هرگز سبقت نگیرید  -6

 

 
.b      وقتی دید خوب نیست، اقدام به

 سبقت نکنید. 
.a    دید سد شده، اقدام به  جلو  وقتی

 سبقت نکنید. 
 

 
.d      وقتی خودروی جلویی ناگهان بر

سرعتش افزود، برای سبقت گرفتن 
 اصرار نکنید.

.c    یک زمان از بیش  سعی نکنید که در
 از یک خودرو سبقت بگیرید.

 
.e      اگر خودروی جلویی ناگهان راهنما زد و خواست که به چپ بپیچد، اقدام به افزایش سرعت و

توانید از سمت راست او  د شما میوسبقت گرفتن نکنید. اجازه دهید که او به چپ برود. اگر امن ب
 یرید. سبقت بگ
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 شوید، همیشه: وقتی مورد سبقت واقع می -7
 

 
.b  .با سبقت گیر کورس نگذارید .a    تان را کاهش دهید و با راننده  سرعت

اجازه دهید    ندهگیرسبقت همکاری کنید. 
 که با امنیت و راحتی از شما سبقت بگیرد.

 

 
.d      وقتی خودتان دارید توسط دیگران

می واقع  سبقت  به  مورد  اقدام  شوید، 
 سبقت گرفتن نکنید. 

.c      در صورت لزوم به حاشیه سمت راست
 روید. ب
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 دنده عقب گرفتن  ❖

توان به آن به مسلط شد  از حرکت به جلو است، با تمرین کردن می تردنده عقب رفتن سخت  هچ اگر
حرکت  توانید گردش خودرو را همراه با  گیرید نمیو به درجه اطمینان رسید. وقتی دنده عقب می

 فرمان احساس کنید )بر خالف دنده جلو( و باید صبر کنید تا تاثیر حرکت فرمان را ببینید.  
 
می .1 حرکت  جلو  به  رو  که  زمانی  با  مثل  و  ننشینید  کنید، 

بدن نگیرید.  عقب  دنده  آینه  از  قدری  استفاده  را  به  تان 
)موقعیت ساعت  راست   باال  از  را  فرمان  و  با  12بچرخانید   )

( با دست راست  6دست چپ و پایین آن را )موقعیت ساعت  
 بگیرید.

 
است   مشکل  برایتان  موقعیت  این  فرمان اگر    باالی 

راست را هم  دست    تان را به راست بچرخانید.( را با دست چپ بگیرید و بدن12)موقعیت ساعت  
)شاگرد(  می راننده  کنار  صندلی  پشت  یا  خودتان  صندلی  پشت  استراحت،  حال  در  توانید 

توانید در زمان دنده عقب کمربند ایمنی را باز کنید ولی فراموش نکنید که  بگذارید. شما می
 به جلو، آن را دوباره ببندید.  قبل از حرکت

 یا نه.  انجام دهیددر موقع امتحان را  رانندگی خود بپرسید که این کار   ربیتوجه: از م
 

در ابتدا شروع به تمرین دنده عقب رفتن در خط صاف کنید. وقتی به صاف دنده عقب رفتن   .2
سخت کارهای  سراغ  شدید،  مثل  مسلط  گوشهتر  در  رفتن  عقب  و  دنده  گرد  حرکت  های  یا 

در قسمت پارک عمودی در مورد دیرک    [بروید های پالستیکی  یرکدتر با استفاده از  پیچیده
. آنقدر تمرین کنید تا اینکه برای هر کار چقدر باید فرمان را بگردانید، کامال  ]توضیح داده شده

 دستتان بیاید.
 

کند این تمرین  کمک مییکی از کارهایی که پیشرفت فرمان دادن شما در موقع دنده عقب   .3
در   و  کنید  گرفتن  عقب  دنده  به  شروع  شده  متوقف  کج  شما  خودرو  که  جایی  از  که  است 

 کوتاهترین فاصله ممکن خودرو را صاف نمایید. 
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که فوت کوزه .4 به  به خاطر داشته باشید  اتومبیل  اطمینان حاصل کنید که  اینست که  گری کار 
در این حالت است که حرکت فرمان بیشترین اثر را خواهد  د. کناندازه کافی آهسته حرکت می

ها و عقب  گیرید فرصت آن را خواهید داشت که جلو، کنارهداشت. وقتی آهسته دنده عقب می
 ماشین را وارسی کنید. 

 
برای دنده عقب گرفتن آهسته، دنده را در حالت عقب بگذارید، ترمز را آزاد کنید و به آهستگی  

نگه   "نقطه گرفتن "برسد، بدون آنکه گاز بدهید. کالچ را در  "نقطه گرفتن"کالچ را آزاد کنید تا به 
اه کالچ  دارید تا ماشین به آهستگی سمت به عقب راه بیافتد. اگر نیاز شد کمی گاز بدهید. آنگ 

لزوم برای    "شل کن و سفت کن"را به صورت   تا خودرو حرکت نماید. در صورت  بکار گیرید 
 توقف از پدال ترمز استفاده کنید.

 
 
a.   .دنده را در وضعیت عقب قرار دهید 

 
 
 
 

b.     آزاد کنید، در حالی    "نقطه گرفتن"پدال ترمز را رها کنید و کالچ را تا 

 اید.که پای راست را آماده باالی پدال ترمز گذاشته  

 
 
 

c.   .اگر نیاز شد کمی پدال گاز را فشار دهید 

 
 
 
 

d.   کن بکار گیرید تا سرعت دنده عقب  کن سفتکالچ را به صورت شل
 رفتن را تنظیم کنید.  

 
 
 

e.     وقتی به پایان مسیر دنده عقب رسیدید، پدال ترمز را به نرمی فشار
 دهید.  
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باشید که وقتی به دور یک گوشه گرد در حال دنده عقب گرفتن هستید، فاصله   .5 توجه داشته 
 نهایی خودرو شما با حاشیه خیابان: 

 

 
b  فاصله اگر  بود،  خواهد  کم     .

 شما زیاد باشد.اولیه 
 

a اگر که فاصله بود  .    زیاد خواهد 
اولیه شما کم باشد.

دنده عقب گرفتن در یک خیابان   .6
راننده به  نیاز  با قدرت  باریک  ای 

توانایی تصور  نیز  خوب و    ارزیابی
خودرو در  کردن وضعیت چهارچرخ  

 دارد.  حال حرکت  
 

دنده   .7 هنگام  در  که  کنید  عادت 
عقب گرفتن ضبط را خاموش کنید  
در   بدهید،  پایین  را  شیشه  و 
یا   خودروها  دیگر  بوق  اینصورت 

خواهید  پیاده  فریادصدای   را  ها 
 شنید.
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 چین(کردن عمودی )پارک ال یا سنگ پارک ❖

شود که بجای ورود با سر خودرو، با دنده عقب وارد محل  در زمان پارک عمودی، شدیدا توصیه می
دنده  بصورت  کند که به آسانی از پارک خارج شوید، نه آنکه  پارک شوید، این کار به شما کمک می

 شوید.  وارد  های دیگر  محل عبور و مرور ماشینبه  عقب 
 

از   وارد  پالستیکی  های  یرکدبا استفاده  به یک محل پارک عمودی را تمرین  شدن  با دنده عقب 
هست، اما تمرین رانندگی با  قابل خرید    -استوانه ایمنی یا مخروط ترافیکی-یرک  ددر ایران  [کنید.  

نیست متداول  چندان  گذشته  آن  در  تمرینمربیان  .  انجام    را  این  زمین  روی  سنگ  چیدن  با 
 مراحل زیر را انجام دهید:   برای این کار   ].یل آسیبی نبیند صورت اشتباه نوآموز، اتومب  تا   دادند می

 
 قبل از توقف برای انجام عملیات:  .1

a.  .آینه جلو را چک کنید 

b.  .راهنما بزنید 

c. .نقطه کور سمت راست را چک کنید 

d.   انتهای خودرو را تقریبا به اندازه نصف طول
و   دهید  قرار  پارک  محل  از  جلوتر  خودرو 

 حاشیه فاصله داشته باشید. متر از  1.5حدود 

e.   که کنید  در    خیابانبررسی  و  باشد  خالی 
و آینه از شیشه عقب  های کناری  حالی که 

 کنید، آهسته دنده عقب بگیرید. نگاه می

 
 
 

طراز با تایر عقب  وقتی که گوشه محل پارک هم .2
سمت راست قرار گرفت و این امر در آینه سمت  
برای   را  خودرو  چپ  سمت  شد،  دیده  راست 
خودروهای عبوری نگاه کنید و سپس فرمان را  

 تا ته به سمت راست بگردانید. 

 
های هر دو  به آهستگی دنده عقب بگیرید و آینه

را چک کنید تا از داشتن فضای خالی میان    فطر
خودرو و حاشیه در هر دو طرف مطمئن شوید و  

اصالحات الزم را انجام دهید. در  در همین حال  
 زمان عقب رفتن، از شیشه پشت نگاه کنید. 
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حاشیه .3 با  ماشین  عقب  موازی  وقتی  تقریبا  ها 
مستقیم   و  معمول  حالت  به  را  فرمان  شد، 

عقب   و  ادامه  برگردانید  صاف  خط  به  را  رفتن 
 دهید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بچسبد،   .4 حاشیه  به  ماشین  عقب  اینکه  از  قبل 
  توقف کنید.
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عقب   .5 دنده  پارک  برای  محل  به  بین  رفتن 
کنید.  ماشین استفاده  تکنیک  همین  از  هم  در  ها 

ماشین   چپ  گوشه  از  شرایطی  استفاده    Xچنین 
را در    Xکنید. وقتی که توانستید گوشه چپ ماشین  

به    "شیشه مثلثی" آخر  تا  را  فرمان  ببینید،  راست 
 راست بگردانید.

ای است تقریبا  ، پنجرهیا لچکی   توجه: شیشه مثلثی
پنجره  این  ، که بین  عقب  به اندازه یک چهارم پنجره 

 و شیشه عقب قرار گرفته است.
 
 
 
 
ها در هر دو سوی  اتومبیل  در موقع خروج، عبور .6

خیابان را چک کنید. وقتی که امن بود اتومبیل را  
به صورت مستقیم و آهسته به بیرون برانید تا وقتی  
که بدن خودتان با سپر خودروی سمت راست در یک  
راست   به  آخر  تا  را  فرمان  حال  گیرد.  قرار  خط 

 بگردانید و به آهستگی از پارک خارج شوید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
خردر   .7 میوزمان  که  جایی  تا  سمت  ج،  در  شود 

 ترین خط بمانید، به خط های دیگر نپیچید.راست
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 دور زدن  ❖

 
شود( به معنای انجام عملیاتی است که به تغییر جهت  نیز نامیده می دور   یدور زدن )که گاه

ها بصورت عمودی برای پارک  ها و کوچهتقریبا همه خیاباندر کشور سنگاپور  [شود.  خودرو منجر می
اینصورت فضای  کشی شدهها خطاتومبیل به  و هم  زیاد است  که هم عرض کوچه ها نسبتا  اند. چرا 

ک کردن در اختیار شهروندان خواهد بود. به همین علت هم در این کتاب پارک  بیشتری برای پار
ال قبل از پارک دوبل آمده و نیز برای دورزدن از تکنیکی که در این قسمت شرح داده شده استفاده  

ها  شود. در ایران روش معمول برای دور زدن، دور دوفرمانه است و این تکنیک دور زدن در کوچهمی
برای دور زدن جایی را انتخاب کنید که    ]ها قابل استفاده است.اده از دهانه پارکینگ خانهو با استف

 فضای زیادی داشته باشد و هیچ مانعی در خیابان نباشد. مراحل زیر را انجام دهید: 
 

 1مرحله 
 
a. ای را برای توقف انتخاب  محل مناسب و سنجیده

 کنید.
 

b. .خودرو خود را در وسط لین قرار دهید 

 
c.   است ممکن  که  جایی  تا  خودرو  که  مطمئن شوید 

 جلو باشد. 

 
 
 

 2مرحله 
 
a.  کن سفت شل" ایمنی را چک کنید و بعد با کالچ "  

 به آهستگی دنده عقب بگیرید.
 

b.   توانستید  که  و هر وقت  نگاه کنید    چپاز سرشانه
، لبه پیچ را ببینید، فرمان را تا  چپ سمت  از آینه  

به سمت چپ بچرخانید. جلوی سمت راست  آخر  
تان را چک کنید و مطمئن شوید که فضا  اتومبیل

 برای پیچیدن کافی باشد. 
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 3مرحله 
 

a.   جدولوقتی که عقب خودرویتان تقریبا با  
شد، و    موازی  معمول  حالت  به  را  فرمان 

 . د یبرگردان میمستق
 

b.    رفتن از  عقب  که  همینطور  دهید،  ادامه 
 . کنید شیشه عقب نگاه می

 
c.  برسد   جدولدرست قبل از آنکه خودرو به

 توقف کنید.
 
 

 
 

 

 
 

 
 

.b    با خیابان    تان وقتی که کنار ماشین
تقریبا موازی شد، فرمان را به حالت  
به   و  برگردانید  صاف  و  همیشگی 

 تان ادامه دهید.راه
 

 4مرحله 
 

.a     سطح هم  فرمان  که  بروید  جلو  آنقدر 
محل پارک شود و   کشیگوشه و یا خط

راست   سمت  به  ته  تا  را  فرمان  بعد 
بگردانید و به آهستگی خارج شوید. 
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 کردن افقی )پارک دوبل(پارک ❖

پارک کردن موازی به معنای پارک کردن خودرو در کنار خیابان و در میان دو خودروی پارک شده  
برای راننده باتجربه میدیگر است. این کار حتی  مواقع ممکن    و تواند سخت باشد های  در بعضی 

ماشین جریان  سمت  به  شوید  مجبور  میاست  طرفتان  به  که  که  هایی  بگیرید  عقب  دنده  آیند، 
 تواند خطرناک باشد. در زمان تمرین، مراحل زیر را دنبال کنید:  می

 
1.  
a. های ایمنی را انجام  قبل از شروع به پارک، بررسی

 دهید.
 

b.   یک متر از  اتومبیل را طوری قرار دهید که نیم تا
از   جلوتر  هم  متر  یک  و  باشد  داشته  فاصله  بغل 

 محل پارک باشد. 
 

c.  .مطمئن شوید که ماشین موازی کناره است 

 
d.   از پنجره عقب به بیرون نگاه کنید و مطمئن شوید

تان خالی است و سپس به آهستگی  که راه پشت
 شروع به دنده عقب نمایید.

 
 
 
 
2.  

a.   محل لبه  از  متر  نیم  خودرو  عقب  که  وقتی 
پارک رد شد، فرمان را تا انتها به سمت راست  

به سمت چپ در همین حال  و  تان  بگردانید 
رد   کنارتان  از  خودرویی  اگر  تا  کنید  نگاه 

 شود آن را ببینید. می
 

b. .بسیار آهسته به دنده عقب ادامه دهید 

 
 
 
 
 
 
 



98 

 

 45شما با کناره زاویه    یوقتی خودرو .3
و  د معمول  حالت  به  را  فرمان  کرد،  پیدا  رجه 

صاف برگردانید و دنده عقب را به خط راست و  
 با سرعت خیلی کم ادامه دهید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
محل  .4 داخل  شما  خودرو  نصف  وقتی 

محل   جلویی  گوشه  با  جلو  سپر  و  رفت  پارک 
پارک در یک خط قرار گرفت، فرمان را تا ته به  
چپ بچرخانید تا بتوانید بقیه اتومبیل را وارد  

 جای پارک کنید.
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5.  
a.   خیلی آهسته دنده عقب بگیرید، در

نگاه   عقب  شیشه  از  که  حالی 
وقتی  می با  کنید.  تقریبا  خودرو 

به   را  فرمان  شد،  موازی  حاشیه 
 سرعت به راست بگردانید.

 
b.   قبل از اینکه خودرو به حاشیه عقب

 بخورد، توقف کنید.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  
a.   حالت به  را  فرمان  که  حالی  در 

گردانید به  مستقیم همیشگی بر می
 جلو برانید. 

 
b.   پارک محل  وسط  در  را  ماشین 

 متوقف کنید.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 

های  برای بیرون آمدن از پارک، چک .7
ایمنی را انجام دهید وقتی که امن بود، خیلی  
چپ   سمت  به  را  فرمان  و  برانید  جلو  به  آرام 
بگردانید. درست قبل از اینکه خودرو به حاشیه  
راست   به  به سرعت  را  فرمان  کند  برخورد  جلو 
انجام   برای  آمادگی  برای  کار  این  بگردانید. 

 حرکت بعدی است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خیلی آرام دنده عقب بگیرید و فرمان   .8

را بیشتر به راست بگردانید. درست قبل از اینکه  
را به   ته اتومبیل به حاشیه برخورد کند فرمان 
برای   کار  این  هم  باز  بگردانید.  به چپ  سرعت 

 آمادگی جهت حرکت بعدیست. 
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بررسی کنید که آیا خروج از پارک ایمن   .9
جلو   به  آرامی  به  و  و  است  کنید  حرکت 

 فرمان را بیشتر به چپ بگردانید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 .  
a.   وقتی جلوی ماشین از گوشه جلویی

محل پارک رد شد، فرمان را به حالت  
حالی   در  بگردانید،  صاف  و  مستقیم 
که موقع خروج، فاصله یک متری را با  

 کنید.حاشیه حفظ می
 

b.   خیلی گردش  یک  خروج،  موقع  در 
انجام   باعث بزرگ  کار  این  ندهید. 

شود که به یک خط دورتر در سمت  می
 چپ بروید. 
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تا  [های پارک شده هم همین مراحل را انجام دهید.  برای پارک کردن اتومبیل بین اتومبیل . 11
ای دشوار  کنید که البته پیدا کردن چنین باغچهاینجا فرض بر آن بود که کنار باغچه تمرین می

ولی می از  توان در صاست  استفاده  با  تمایل  برای  یرکدورت  پالستیکی چنین محلی  های 
گوشه جلویی حاشیه  (  Yماشین جلویی )خودروی  عقب  فرض کنید که سپر    ]تمرین ایجاد کرد.

 ( راهنمای شما در موقع خروج از پارک است. Zو سپر جلوی ماشین عقبی )خودرو 

 

 
 

 کنید، تخلف است.ها پارک اینکه ماشین را خالف جهت حرکت ماشین . 12
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 های تنگ و باریک راه  ❖

اتو  که  یا  وقتی  )به چپ  مبیل 
می چرخراست(  های  پیچد، 

های جلو به  عقب بیشتر از چرخ
  شوند.ه جاده نزدیک مییحاش

راه در  پیچیدن  زمان  های  در 
کناره برای  باید  های  تنگ، 

مراقب   بیشتر  اتومبیل  عقب 
 باشید.  

 
 
 
 
  جدول تا خودرو به   از پیچیدن، موقعیت خودروتان را تنظیم کنید از این رو الزم است که قبل  .1

 . برخورد نکند و نمالد 

 
a.  حاشیه راست 

 

 
محل خودرو را طوری تنظیم کنید که بیشتر متمایل به طرف چپ  

 باشد. 
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b.  حاشیه چپ 

 
محل خودرو را طوری تنظیم کنید که بیشتر متمایل به طرف راست  

 باشد. 
 
 

 
رسد که  وقتی در حال گردش در یک پیچ تند هستید، از محل صندلی راننده چنین به نظر می .2

اید  شود. با این حال خودرو در مسیری که برای آن تعیین کردهخودرو دارد از مسیر خارج می
موقعیت چراخمی مراقب  کافیست  و  که طی میماند  و مسیری  باشید  جلو  تصور  های  را  شود 

 کنید.
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های تند ممکن است موفق به پیچیدن نرم نشوید اگر که خیلی زود یا خیلی دیر اقدام  در پیچ .3
 به پیچیدن کنید.

 
 

 
یا  چرخ خورد  خواهد  جدول  به  جلو  های 

 خیلی دیر بپیچید. که اگر  ،خواهد مالید
های عقب به جدول خواهد خورد یا  چرخ

 خیلی زود بپیچید.که اگر  ،مالیدخواهد 
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این   .4 کردن  اصلید  اشتباهبرای درست  به جای  را  ماشین  و  بگیرید  برگردانید،  نده عقب  اش 
 سپس پیچیدن را تکرار کنید.

 

 
وقتی که در حال دنده عقب رفتن هستید  

جلو نگاه کنید تا ببینید آیا فضای  گاهی به  
 کافی برای حرکت به جلو ایجاد شده یا نه.

از طریق شیشه عقب به بیرون نگاه کنید 
از   کاملی  دید  عقب،  دنده  هنگام  در  تا 

 پشت داشته باشید. 
 
 

  " کن کالچکن سفتشل"نیک  استفاده کنید تا سرعت را پایین نگه دارید. از تک  2یا    1از دنده   .5
 برای ماندن در سرعت کم استفاده کنید.

 

 
 

 
 



107 

 

وارد شدن به یک پیچ تنگ، از دور به کل مسیر نگاهی بیاندازید تا از مسیری که قرار    قبل از  .6
باشید   داشته  ذهنی  تصویر  کنید یک  کار  اپلیکیشن[است طی  این  برای  های مسیریابی هم 

 ]مفیدند.
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 توقف اضطراری  ❖

ترین فاصله ممکن خودرو را  العمل فوری نشان دهید و در کوتاهیط اضطراری شما باید عکسادر شر
زیاد  متوقف کنید، در حالی که همچنان کنترل وسیله نقلیه را در دست دارید. حتی اگر با فشار بسیار 

 بر پدال ترمز بکوبید، باز هم اتومبیل فورا توقف نخواهد کرد.
 
 تا توقف به این موارد بستگی دارد:  فاصله .1

 
a. کنید. که با آن حرکت می یسرعت 

 
b.  .اینکه روی راه صاف هستید یا سرباالیی یا سرازیری 

 
c.  .آب و هوا و شرایط راه 

 
d. عکس زمان  خصوصا  راننده،  بعنوان  شما  از  قابلیت  گرفتن.  ترمز  زمان  در  شما  العمل 

ای که خودرو بطور کامل  العملی انجام دهید تا لحظهفهمید که باید عکسای که شما میلحظه
 بایستد، وسیله نقلیه قدری راه رفته است. 

 
 
 شود: فاصله تا توقف به دو قسمت تقسیم می .2

 
a. یا فاصله فکر کردن( و  العمل )فاصله عکس 

 
b. فاصله ترمز گرفتن 
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 های مختلف در اینجا لیست شده است: فاصله مناسب برای توقف فوری در سرعت .3
 

 
 
 

 گیرید، همیشه: زمانی که در شرایط اضطراری ترمز می .4

 
a.   .این خطیرترین زمانی  فرمان را با هر دو دست محکم نگه دارید تا در وضعیت مستقیم بماند

 راننده بیشترین کنترل ممکن را بر فرمان داشته باشد.    باید است که 
 

b. ها شود  چرختواند باعث قفل شدن  از ترمز گرفتن خیلی محکم خودداری کنید. این کار می
در دفترچه راهنمای برخی خودروهای دارای ترمز  [  شودکه موجب سرخوردن خودرو می

 .]کثر توان ترمز را فشار دهید اآمده، که در مواقع خطر جدی با حد  ABSضد قفل 

 
c.   نزدیک به لحظه ایستادن بود، پدال کالچ را  اول پدال ترمز را فشار دهید و وقتی که خودرو

 فشار دهید.
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 در جریان خودروها رانندگی : 4فصل 

 شرایط نامساعد  ❖

هایتان را بکار گیرید. داشتن  یک رانندگی خوب و ایمن در صورتی ممکن است که بتوانید همه حس
تان به تنهایی کافی نیست. شما باید آگاهی  های فیزیکی وسیله نقلیهد جنبهدرک و اطالعاتی در مور 

بینی،  از محیط اطرافتان را در درون خود پرورش دهید و برای اینکه راننده خوبی شوید باید پیش
نامساعد رانندگی مواجه   با شرایط  زمانی که  باشد، خصوصا  به نفس داشته  اعتماد  با  تحلیل و عمل 

 تواند شامل موارد زیر باشد: میشوید که  می
 
 شرایط آب و هوا  .1

 
 روشنایی شرایط  .2

 
 شرایط ترافیک  .3

 
 راه شرایط  .4

 
 شرایط راننده   .5

 

 شرایط آب و هوا  ❖

کند و از میدان دید و قابلیت  برانگیزی ایجاد می  لشا شرایط نامساعد جوی در جاده اوضاع چ .1
 کاهد.شما برای دیدن می

 

 
     .a    بارندگی           .b   سیالب   .c   بادهای شدید 
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کنید، بیش از پیش مراقب باشید و قواعد زیر را  که در آب و هوای نامساعد رانندگی می  یوقت .2
 رعایت کنید: 

 
a.   توانید کنترل خودرو را همچنان در دست داشته باشید و  اینصورت مییواش بروید، در

 امن برانید. 
 

b. های جلو را روشن کنید تا هم بهتر ببینید و هم دیگران شما را بهتر ببینند.چراغ 

 
c.  تجاوز نکنید.  تاندید شما محدود شده است، از حد 

 
d.  وید.از گرمکن شیشه عقب استفاده کنید تا از بخارگرفتگی شیشه راحت ش 

 
e. توانید خوب ببینید، به جای امنی بروید و در آنجا توقف کنید. فالشر را بزنید و  اگر نمی

 فقط در صورتی راه بیافتید که شرایط بهتر شده باشد.
 
دهد. برای توقف یا سرعت  ها را کاهش میکند و گیرایی الستیکاران سطح جاده را لغزنده میب .3

باران نیاز دارید  کم کردن به خودتان فاصله و زمان ف راوان بدهید. فاصله ترمز کردنی که در 
ها قفل  کنید، چرخوقتی به سختی ترمز می سکم دو برابر جاده خشک است. در جاده خیدست

ها قفل شد ترمز را بالفاصله  اگر چرخچرخد.  خورد یا به دور خودش میشوند و خودرو لیز میمی
ترمز کردن   از  بعد  و  نگ"رها کنید  کامال    " یربگیر  تا وقتی که خودرو  )متناوب( استفاده کنید 

تر برانید و از به خطر انداختن خود و دیگران  متوقف شود. خالصه اینکه باید در جاده خیس آهسته
 . دوری کنید 

 
.  اندازدمی  فاصلهآب میان سطح جاده و تایرها خطر بزرگ در شرایط بسیار خیس وقتی است که  .4

شان را با سطح  ها تماسسٌرد، چرا که الستیکای از آب میدر نتیجه خودروی شما بر روی الیه
با دست روی سطح آب پرتاب می  که مانند سنگی    [اند  جاده از دست داده   وکنند  نوجوانان 

در چنین شرایطی حتی بهترین تایرها هم کاری    ]جهد.بدون فرو رفتن چندین بار روی آب می
پیش   وضعیت  برند.  نمیاز  پیمایش" این  یا    " آب  می  " شدن  نیهیدروپل"و    شود.نامیده 

   ].جهد هیدروپلین قایقی است شبیه جت اسکی که با سرعت باال بر روی آب می[
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خواهد بود.    ترتان محتملتان در یک جاده خیس بیشتر باشد، هیدروپلین شدنهر قدر سرعت .5
هایی که در آنها آب جمع  تان را پایین نگاه دارید و مراقب چالهاز همین روی شما باید سرعت

شوید، هیچگونه کنترلی  می  آب پیمایشوقتی که دچار  باشید.  گرفتگی سطح جاده(  )آبشده  
ف  های جلو و عقب یک طرتر، اگر چرخبر فرمان و ترمز نخواهید داشت. حتی در سرعت پایین

ماشین با یک گودال آب برخورد کنند، ماشین شما ممکن است به دلیل وجود مقاومت بیشتر  
 در یک سمت، از جاده منحرف شود )به یک طرف بکشد(.  

 

 
 

تان را آهسته نگه دارید پاشیدن )مقدار  خیس سرعت  های گویند در جادهدلیل دیگری که می .6
کن با حداکثر سرعت  پاکزیادی آب( توسط بقیه خودروهاست. در چنین شرایطی حتی اگر برف

تواند شیشه را پاک کند و در نتیجه برای مدت کوتاهی دید خود را بطور کامل  روشن باشد، نمی
 دهید.از دست می
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از  تا جایی که می .7 از رفتن در یک راه سیل  راهشود  اگر غیر  اما  های آب گرفته دوری کنید. 
گرفته، هیچ راه دیگری وجود نداشته باشد، بایستید و عمق آب را ارزیابی کنید. همین طوری  
وارد آن نشوید. اگر آن را قابل گذر دیدید، با دنده سنگین وارد شوید. این کار دور موتور را  

دهد. برای اینکه با امنیت  حتمال خاموش کردن موتور را کاهش میکند که این امر ازیاد می
که جلویتان هستند وارد آب و از آن خارج شوند، بعد شما بروید.    آنهاییرد شوید، صبر کنید تا  

 اگر آنها خاموش کنند، شما در آب پشت سر آنها گیر نخواهید کرد. 

 

 
 
 

مناطق سیالبی، ترمز خودروی شما ممکن است  پس از رد شدن از  .8
خیس و بی اثر شود. چندین بار ترمز بگیرید تا مطمئن شوید که  

کنند، سپس بطور معمول  اند و به خوبی کار میها خشک شدهترمز
 به رانندگی ادامه دهید. 

 
 

 
خشک کرد که ترمز را با  توان  میترمزها را همچنین به این صورت   .9

 ا پای راست به طور همزمان فشار دهید.پای چپ و گاز را ب

 
 
 

اگر می . 10 بسیار سخت است.  بروید  تشخیص عمق آب در شب  از راه دیگری  توانید برگردید و 
 وگرنه صبر کنید تا خودروهای بلند مثل کامیون وارد شوند تا ارتفاع آب را متوجه شوید.

 
تواند از کمی  اثر این بادها می  ها در معرض بادهای بسیار شدید هستند.ها و جادهآزادراهبرخی   . 11

کشیدن فرمان تا انحراف کامل خودرو و قرار دادن آن در مسیر یک وسیله نقلیه دیگر باشد. در  
 مورد اثرات باد هوشیار باشید. در چنین شرایطی سرعت را کم کنید و با احتیاط برانید. 
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 شرایط روشنایی  ❖

اشعه تابیده شده از خورشید یا  گذارد. ما اثر مینور، اگر خیلی زیاد یا خیلی کم باشد، بر دید ش  .1
تواند که چشم را خیره و یا موقتا نابینا نماید. از  می   بازتاب شده از روی خودروها و سایر اشیا 

وقتی   کنید.  محافظت  تونل(  اطراف  خود  از  آمدن  بیرون  وقت  )خصوصا  است  روشن  زیادی 
 گیر را پایین بزنید، یا عینک آفتابی بزنید.آفتاب

 

 
 

 
همچنین باید در شب نسبت  شما  های جلو را روشن کنید.  بین زمان غروب و طلوع آفتاب، چراغ .2

 به روز با سرعت کمتری رانندگی کنید.

 

 
 

 
تر  بوسیله نور خودروی روبرو، خیره شده است، قدری باالتر و سمت راست  تانوقتی که چشم .3

اگر موقتا  آید را نگاه کنید. از لبه جاده بعنوان راهنما استفاده کنید.  نوری که به سویتان می
   اید، سرعت را کم کنید و در کنار جاده متوقف شوید.تان را از دست دادهبینایی
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 آید، نور را پایین بیاورید.وقتی از روبرو ماشین می .4

 

 
 

کنید، از نور پایین استفاده کنید. در غیر  خودروی دیگری رانندگی میسر  همیشه وقتی پشت   .5
های شما در آینه جلو خودروی جلویی بازتاب پیدا کرده و راننده آن را  اینصورت اشعه چراغ

 کند. خیره می

 

 
 

 
ها نور باال را روشن کنید. با این کار سایر کاربران  در شرایط دید بد، زمان نزدیک شدن به پیچ .6

 راه زودتر متوجه حضور شما خواهند شد. 

 

 
 

، دید بیرون از اتومبیل کاهش  در شب وقتی که چراغ داخل اتومبیل )سقفی( را روشن کنید .7
 انندگی نکنید. سقفی روشن ر چراغیابد. این کار ناایمن است؛ با می
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هایتان جلو نزنید. اگر سرعت رانندگی شما آنقدر زیاد باشد که فاصله شما تا توقف  از نور چراغ .8
اید. تابلوهای  ها جلو زدهکند، از چراغهای جلو آن را روشن میای باشد که چراغبیش از فاصله

فکر  و    ول بزنندرا گهستند ممکن است شما  (  انعکاسی)شبرنگ  راهنمایی که دارای خاصیت  
برایتان روشن و قابل دید است. فاصله تقریبی   ،بینید ای که واقعا میکه دورتر از فاصله  کنید 

 توانند روشن کنند صد متر است.های جلوی معمولی میکه چراغ

 

 
 

 شرایط ترافیک  ❖

آب و  شرایط ترافیک همه جا یکسان نیست و حتی برای یک محل خاص، بسته به روز، ساعت و  .1
سرعت حرکت خودروها    کند. ترافیک ممکن است سنگین یا سبک باشد و طبیعتًاهوا تغییر می

 هم فرق خواهد کرد. شما باید با ترافیک همراهی کنید تا جریان حرکت آن، یکنواخت بماند. 
 

همیشه سرعت خودرویتان را با عموم خودروها و نیز شرایط راه هماهنگ کنید. زمانی که از شهر   .2
روید، شرایط و الگوهای ترافیک متفاوت  شوید و به حومه، شهرهای کوچک یا روستا میج میخار

 خواهد بود.
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شهر کندتر و در حومه سریعتر است. ترافیک در مناطق روستایی نسبتا سبک  در  ترافیک معموال   .3
، شرایط  است. به عنوان راننده این وظیفه شماست که وقتی در جاده هستید دقیق و محتاط باشد 

 ترافیک هر چه که باشد. 
 

 شرایط راه  ❖

تان  بعنوان راننده، شما باید این توانایی را داشته باشید که جاده را بخوانید و سرعت اتومبیل .1
های شما باید بر  العملها و عکسگیریرا با آنچه مناسب شرایط راه است تنظیم کنید. تصمیم

 این اساس باشد که: 

 
a.  .پهنای جاده چقدر است 

 
b.  .روکش جاده از چه نوعی است 

 
c. .شکل و پیچ و خم جاده چگونه است 

 
d. ای در جاده ممکن است. چه شرایط غیر مترقبه 
 

نظر مهندسی پیشرفته نیستندها  بزرگراه  همانندهای روستایی  راه .2 . بسیاری از آنها کهنه و  از 
اند. سطح آنها ممکن  پایین طراحی شده  هایاند و در اصل برای سرعتقدیمی هستند، باریک

است با مواد مختلفی پوشش داده شده باشد. میزان گیرندگی تایر روی سطوح مختلف و با  
جاده چنین  در  شما  وقتی  بود.  خواهد  متفاوت  هوایی  و  آب  شرایط  به  رانندگی  توجه  هایی 

فاصلهمی درکنید،  که  باشد  وقتی  از  بیشتر  باید  جلویی  خودروی  از  و  جاده  تان  صاف  های 
کنارهاستاندارد آسفالت می به  لیزخوردن  کهرانید. خطر  زمانی  یا  خاکهای  راه  در  ها،  شنی  ی 

از دنده سنگین استفاده کنید و از دادن گاز شدید، گرفتن ترمز  رانید بیشتر است. می )شوسه(
و   تکنیک  دادن  محکم  از  نمایید.  تیز خودداری  نگیر"فرمان  ک  "بگیر  ترمز  استفاده  برای  ردن 

 کنید.
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 ها سُر خورد، فرمان را در جهت سر خوردگی بچرخانید.تان به طرف کنارهاگر عقب ماشین .3

 

 
 
 

 
شدن  هنگام    .  5 چاله  روبرو    هابا 

این سرعت از  بیش  حتی  را  تان 
 کاهش دهید و به آرامی عبور کنید.

های ناصاف با سرعت کم  .   در جاده4
 رانندگی کنید.
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که    د یااحساس را تجربه کرده  نیشما احتماال ا .6
پ سر  بدن  ها چیدر  از    تانبه  خارج  سمت  به 

. هر چه خودرو  شودیوارد م  ی فشار  چیپ  یمنحن
پ  عتریسر ا  چیدر  کند،    تریقو  روین   نیحرکت 

چ بود.  نام    یزیخواهد  به  از    زیگر  یروین"که 
و همین اثر را نیز بر خود    معروف است  "مرکز

از   بیرون  سمت  به  را  آن  و  دارد  اتومبیل 
دهد و موجب چرخش خودرو  مسیرش هل می

باید  گرد می اتفاق  این  از  جلوگیری  برای  د. 
گرد   پیچ  یک  روی  حرکت  حال  در  که  زمانی 

سرعت زیر  هستید،  دیاگرام  کنید.  کم  را  تان 
سرعت مناسب و مطمئنه و نیز سرعت خطرناک  

های متفاوت پیچ نشان  و نامطمئن برای شعاع
 دهد.می
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 رانندگی در سرباالیی  ❖

 
از   .1 از باالرفتن  تا     سرباالییدرست قبل  بدهید  گاز 

نسبت به وقت روی خیابان مسطح هستید، سرعت  
 از سرباالیی باال بروید.  وبیشتری پیدا کنید  

 
 
 
 

 
ماشین .2 دیدید  کم  اگر  سرعت  تان 

کاهش می موتور  توان  یا   کند 
گاز  می و  ببرید  پایین  را  دنده  یابد، 

 دهید.

 
 

 
فتن  اگر سرباالیی تند است، قبل از شروع به باال ر .3

سرباالیی   در  کردن  عوض  دنده  کنید.  دو  را  دنده 
تند، سخت است و اتومبیل ممکن است عقب عقب  

رانندگی در فاصله    در سرباالییبرود. یادتان باشد  
 نزدیک با خودرو جلویی کاری است خطرناک. 

 
 

به اوج سرباالیی نزدیک می .4 شوید خیلی بیشتر مراقب باشید چرا که شما قادر نیستید  وقتی 
ه که از سمت دیگر در حال نزدیک شدن هستند را ببینید. از سمت راست و  رایگر کاربران  د

 آهسته حرکت کنید. به اتومبیل جلویی هم زیاد نزدیک نشوید. 
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 رانندگی در سرازیری  ❖

 قبل از شروع پایین آمدن، دنده مناسب را انتخاب کنید.  .1

 

 
.b      وقتی در سرازیری تند هستید از دنده

 دو یا یک استفاده کنید.
.a      از هستید  مالیم  سرازیری  در  وقتی 

 دنده سه یا دو استفاده کنید. 
 
 

های طوالنی بجای ترمز پایی از ترمزگیری با موتور استفاده کنید.  در زمان حرکت در سرازیری .2
شود. ترمز  ها و کاهش عمر آنها میه از حد از ترمز پایی موجب داغ شدن لنتاستفاده زیاد

 پایی فقط باید در زمان لزوم گرفته شود.

 

 
.b     سرازیری طوالنی .a    سرازیری کوتاه 

 
 

یاد داشته باشید، خودرویی که دارد باال می  روید وقتی که دارید پایین می .3 آید دارای حق  به 
 تقدم است. همچنین زمان پایین رفتن فاصله بیشتری از خودروی جلویی  داشته باشید.
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 پارک کردن در شیب  ❖

کنید، خودرو را نزدیک جدول یا کناره راه  وقتی در شیب پارک می .1
 قرار دهید و ترمز دستی را تا ته بکشید. 

 
 

 
 

بهوقتی   .2 سرباالیی    رو 
می کنید،  پارک 

خارج  خچر به  رو  را    ها  
از   قرار  جدول)دور   )

راه   خودرو  اگر  دهید، 
به     جدول بیافتد 

و   کرده  برخورد 
می  شود.متوقف 

 

وقتی  رو به سرازیری پارک   .3
چرخمی به  کنید،  رو  ها 

( قرار  جدولداخل )به طرف  
 دهید.

 
 

 
 

 
 

 بگذارید.   یککنید دنده را در  همیشه وقتی رو به سرباالیی پارک می .4

 
 
 
 

در  [کنید دنده را در عقب بگذارید.  وقتی رو به  سرازیری پارک می .5
دنده را  سرازیری و سرباالیی،  تقدند که در هر دو حالت  ایران همه مع

 ]دانم کدام درست است!گذاشت و بنده نمی دوباید در 

 
 
 

سه گوشه چوبی برای جلوگیری از راه افتادن  در صورت لزوم از یک   .6
ها در اتومبیل دارند، شما  وسیله را راننده  این[خودرو استفاده کنید.  

می استفاده  آجر  یا  سنگ  پاره  از  را  اگر  آن  حرکت  از  قبل  کنید، 
زیر   به  احتماال  حرکت  موقع  هم  و  نماند  خیابان  در  هم  تا  بردارید 

 ]ماشین خودتان برخورد نکند.

 
 

 های خیلی تند پارک نکنید.اتومبیل را در شیب .7
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 شرایط راننده  ❖

هم سالمت بدنی و هم سالمت روحی شماست، که  ا برای رانندگی امن وابسته به  توانایی شم  .1
 تشکیل شده است از: 

 
.a     تاندید . 
 

.b    تانسالمت فیزیکی. 
 
.c   تانسالمت روحی. 
 

.d    .مصرف الکل، مواد مخدر و یا دارو 
 

 
بینید و  گیرید، بستگی به این دارد که چه میبیشتر تصمیماتی که شما بعنوان یک راننده می .2

شما باید بتوانید فاصله به اندازه کافی دور را به وضوح ببینید تا عالئم و  بینید.  آن را می  یک
چراغ راهنمایی را مشاهده کنید، مسیر حرکت را تشخیص دهید و از خطرات احتمالی اجتناب  

تان را بیش از زمان الزم بر یک شی خاص متمرکز نکنید. هر ید. برای این منظور، چشمانکن
این کار شما    هایتان را حرکت دهید. هر پنج تا ده ثانیه یکبار به آینه نگاه کنید.چند ثانیه چشم

در حال تغییر و نیز نسبت به دور و بر تان آگاه    ارهونسبت به شرایط هم  ،را در حال رانندگی
   دارد.گاه مین

 
 

عکس .3 زمان  روی  بر  شدید  بسیار  تصمیمخستگی  قدرت  و  میالعمل  اثر  شما  و  گیری  گذارد 
ی، دید تار و یا دوبینی،  جنماید. برخی از عالئم خستگی عبارتند از گی  ترکند تواند آن را  می

ت. در این  فاصله و سرع  ارزیابی برای    ییابی و مشکالتالعمل کند، نداشتن حس جهتعکس
 اوقات رانندگی نکنید: 

 
.a   .وقتی چنین عالئمی را دارید 
 

.b    .وقتی خسته هستید 
 
.c   دیدگی دارید. وقتی جراحت و ضرب 
 

.d     .وقتی حالتان خوب نیست 
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قویترین احساساتی که می .4 از  اثر  یکی  بر رانندگی  تواند 
جلوی این وسوسه که در  خشم و عصبانیت است.    گذاردب

حالت عصبانی به جاده و خیابان بروید، ایستادگی کنید.  
توانند عامل اشتباه باشند و اشتباه هم  خشم و غضب می

شود. در زمان عصبانیت اول آرام  به تصادف منتهی می
اید  شوید و بعد سوار ماشین شوید. وقتی جوش آورده

را   فرمانخودتان  م  پشت  استرس  تواند  ینیاندازید. 
، گرفتگی عضله، افزایش ضربان  نیآدرنال "هجوم"موجب 

قلب و تنفس، عرق کردن کف دست و سردرد شود. اگر  
مجبور به رانندگی هستید فکرتان پیش رانندگی باشد، نه  

استرس عامل  نیپیش  اضطراب  و  نگرانی  بر    زتان. 
توانند منتهی  یاینها م گذارند.  وضعیت روحی شما اثر می

 .شوند  غفلتپر عجوالنه و رانندگی  های یریگبه تصمیم
 

 
تان ناچیز تواند بر توانایی شما برای رانندگی اثر بگذارد حتی اگر میزان الکل خونالکل می .5

مهارت رانندگی  شود. گیری ضعیف در شما پدیدار میهایتان کند شده و تصمیمواکنشباشد. 
به زوال می بود. هماهنگی  و استدالل و استنتاج  گذارد شما رو  اعتماد خواهد  تان کمتر قابل 

گیرند. اگر الکل مصرف  میان اعضای بدن، تعادل، بینایی، شنوایی و تکلم تحت تاثیر قرار می
 اید، رانندگی نکنید. خطرناک است.کرده

 
آزمون    رانندگی برای کسی که تحت تاثیر الکل است، جرم است. اگر به شما شک کنند مورد .6

لیتر خون گرم در صد میلیمیلی  80از    شای که میزان الکلتنفس قرار خواهید گرفت. هر راننده
و ممکن است به جرم رانندگی در حال مستی   از رانندگی شناخته شده  ناتوان  بیشتر باشد 

 متهم شود. 

 
شد. اگر بار  رانندگی در حال مستی جریمه سنگینی دارد. مجرمان در دادگاه محاکمه خواهند   .7

شان  شان باشد به جریمه نقدی و/یا زندان محکوم خواهند شد و نیز گواهینامه رانندگیاول
در ایران دویست هزار تومان جریمه نقدی و شش ماه  [  .شودبرای مدت شانزده ماه تعلیق می

به طریق شرعی هم اثبات شود در دادگاه  داگانه و بطور ج شرب خمر تعلیق گواهینامه و نیز اگر  
یابد  در صورت تکرار جرم، جرایم افزایش می  ]محکوم خواهند شد.نیز  محاکمه و به مجازات حد  

ی رانندگی شرکت کنند تا  و مجرمان باید پس از دوران تعلیق در هر دو امتحان تئوری و عمل 
 دوباره گواهینامه بگیرند.

 
کنید از دکترتان بپرسید  توانند اثر مشابهی داشته باشند. اگر دارو دریافت میداروها هم می .8

گذارد. رانندگی نکنید مگر آنکه  که آیا داروی تجویز شده بر توانایی شما برای رانندگی اثر می
 گذارد. برای رانندگی اثر نمی مطمئن شوید که این دارو بر توانایی
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 تعامل با سایر کاربران راه  ❖

خواهیم سالم هم به آنجا برسیم.  خواهیم به آنجا برسیم و میهمه ما باالخره جایی داریم که می .1
 برای این منظور همه ما باید: 

 
a. .مطالب مربوط به آموزش رانندگی را بدانیم و آنها را رعایت کنیم 

 
b.   اجازه دهید    آید نمی  رزوشما  جایی از  با یکدیگر همکاری و به همدیگر کمک کنیم. اگر به

 و یا لین عوض کند.  ؛از فرعی به اصلی وارد شود  خواهدکسی که می

 
c.  ها،  ایها، دوچرخهراه را با پیاده  باید های ماشین نیست. شما ههمکاری فقط محدود به رانند

 استفاده کنید.  یکاشترا  صورتس ها ب ها و اتوبوها، کامیونموتوری

 
d.  .مراقب خطرات باشید و به خوبی واکنش نشان دهید 

 
e.   موقع    طرفاز اشتباهات دیگر رانندگان برداشت شخصی نداشته باشید. یادتان باشد که

 ه کرده، به شما که حمله نکرده! اااااشتبا رانندگی 

 
f.  را    تاناشتباهموقع رانندگی اشتباهی مرتکب شدید، اگر

 گردن بگیرید.

 
g.  :موقع رانندگی این کارها را نکنید 

 
(i   .فحش دادن به بقیه کاربران راه 
 

(ii  آمیز.های تحریکواکنش 
 

(iii  های خطرآفرینایجاد وضعیت. 
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 خودروی جلویی  ❖

 همیشه در موقع رانندگی:  .1
 
a.   را ببینید، از جمله تقریبا همه    چیزاتومبیل خود را در وضعیتی قرار دهید که بتوانید همه

 تواند ببیند.هایی که راننده خودرو جلویی میتصویر

 

 
 

 
 

b. .مراقب همه خودروها باشید، خصوصا مراقب خودرویی که جلوی شماست 
 

c. ید. آید باشمراقب تغییراتی که در شرایط و اوضاع راه پیش می 

 
d.   خطر اعالم  همین  باشید.  جلویی  خودروی  ترمز  چراغ  باشد میمراقب  کافی   . تواند 

 وری و مناسب را انجام دهید.فالعمل  سعک
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فاصله ایمن را حفظ کنید. به دیگران نچسبانید. چسباندن یعنی تعقیب کردن خودروی جلویی   .2
 با فاصله خیلی نزدیک. این کار خطرناک است چون: 

 
a.   خودروی بوسیله  شما  دید  محدوده 

 شود جلویی مسدود می

 
 
 
 
 
 
 
 

b.   ،اگر خودروی جلویی ناگهان توقف کند
العمل نشان  توانید فورا عکسشما نمی

 دهید و به او برخورد خواهید کرد.

 
 
 
 
 
 

c.   را جلویی  خودروی  راننده  کار  این 
میعصبی   مضطرب  ممکن  و  این  کند. 

نهایت  است موجب اشتباه کردن او و در  
 منتهی به تصادف شود.

 
 
 
 
 
 
 

d. در فاصله نزدیک شما را تعقیب می ید که به شما فشار  گذارنکند،  اگر راننده پشت سری 
تان را کم  آورده و به افزایش سرعت به بیش از محدوده مجاز بکشاند. در عوض سرعت

 کنید و به او عالمت دهید تا از شما سبقت بگیرد. 
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و  .3 خودتان  بین  خوب  همیشه  فاصله  جلویی  مناسب  خودروی  این  و  کنید.  حفظ  را  کمک    کاری 
کلیومتر   16رخورد با او پیشگیری کنید. برای بودن در یک فضای امن، برای هر  بکند که از  می

 بر ساعت سرعت، یک طول اتومبیل از او فاصله داشته باشد.
 
 

 
 
 

 
یک شی ثابت را در نظر بگیرید، مثال     است.  "قانون دو ثانیه " راه دیگر برای چک کردن فاصله،   .4

چراغ تیر  یک  یا  راهنمایی  تابلوی  یک  درخت،  ثانیهبرق  یک  خودروی  .  که  زمانی  بین  هایی 
شوید را بشمرید. از این جمله به طور کامل  استفاده کنید:  شود و شما رد میجلویی از آن رد می

و یک،  یک ه" دو یک  زار  و  نشانه رس"هزار  به شی  کلمه دو  از  قبل  اگر  به  .  از حد  یدید، بیش 
این قانون در هر سرعتی قابل  تان را زیادتر کنید. خودروی جلویی نزدیک هستید و باید فاصله

 استفاده است. 
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ها را چک کنید. به یکباره از خط خارج  مرتب آینهباشید و  سر  تشهای پومبیلهمیشه مراقب ات .5
نشوید و توقف نکنید. قصد خود را بطور واضح به اطالع دیگران برسانید.  به درستی عالمت دهید  

 ، آگاه شود. پیشبه اندازه کافی از  ، از نیت شما   عقبیو راهنما بزنید تا راننده 
 

 

 
 

 آید خودرویی که از روبرو می ❖

به همین خاطر شما همیشه باید  اتفاقات ممکن است به صورت همزمان و به سرعت پیش بیایند.   .1
ارزیابی کنید و مشکالتی که   به دور دست در روبرویتان نگاه کنید و شرایط جاده پیش رو را 

 بینی کنید.آید پیش آید، را پیشممکن است با خودرویی که از روبرو می
 
 

آید به راه شما آمد، باید  و میاگر خودرویی که از روبر .2
یواش کنید و به راست بروید. اگر الزم شد توقف کنید  

ه خودروی روبرویی فضای کافی بدهید تا بتواند رد  تا ب
 شود.
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 خودروهای ایستاده  ❖

  تان شوید، حواساتوبوس متوقف رد میوقتی از کنار   .1
ها )خصوصا بچه  جمع باشد و آمادگی روبرو شدن با پیاده

ها( که ممکن است از جلوی اتوبوس یا بین  ایمدرسه
 دو اتوبوس بیرون بیایند، را داشته باشد. 

 
 
 
 
 
 

وقتی از کنار یک اتومبیل پارک شده رد   .2
از  می آن  آمدن  بیرون  برای  شوید، 

هایی  پارک آمادگی داشته باشید. نشانه
می آن  روی  از  پی  که  اتفاق  به  توانید 

خروج  یا  ماشین  در  راننده  وجود  ببرید، 
از اگزوز است. برای کم کردن  و بخار  دود  

 سرعت یا توقف آماده باشید. 

 
 
 

خودروهای .3 کنار  از  می  وقتی  شده  گذرید،  پارک 
تان باشد که راننده یا سرنشینان ممکن است  حواس

و   خودتان  ماشین  بین  کنند.  باز  را  در  ناگهانی  بطور 
های پارک شده یک متر فاصله جانبی را حفظ  ماشین

 کنید.

 
 
 
 
 
 

.  بجای  نکنید حرکت مارپیچی در جایی که چندین خودرو در سمت راست جاده متوقف هستند،  .4
لین  ای به  از تمام خودروها رد شدید،  اینکه  از  استفاده کنید و بعد  از لین سمت چپی  ن کار، 

 خودتان برگردید. 
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خواهید از خودروهای متوقف عبور کنید، به خودروهایی که از  های دوطرفه، وقتی که میدر راه .5
 آیند راه بدهید. روبرو می
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 ترافیک سنگین  ❖

کرده .1 گیر  ترافیک  در  همواره    اید وقتی 
نشان   عصبانیت  خود  از  باشید؛  صبور 
دادن و یا به صدا در آوردن بوق ترافیک  

 کند.  را روان نمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
حرکت   .2 آهستگی  به  که  ترافیکی  در 

در  می نکنید.  حرکت  مارپیچ    خط کند، 
 بمانید. تانخود

 
 
 
 
 
 

از فرعی به    خواهند هایی که میبا راننده .3
بیایند، خوش آنها  اصلی  به  باشید.  رفتار 

 راه بدهید تا بتدریج وارد شوند. 
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اند.  بلد قدیمی شده  نشان و  ،های موبایلی مثل ویزبیشتر مطالب این صفحه با وجود اپلیکیشن[ .4
در زمان خرید این کتاب گر چه اینترنت موبایل و گوگل مپس و حتی ویز به تازگی عرضه شده  

از   اجازه استفاده  رانندگان  به  اما پلیس سنگاپور  بودند، 
نمی را  دستگاهآنها  فقط  و  جیداد  مستقل پیهای  اس 

مجاز بودند. استدالل پلیس آن بود که وقتی کسی موقع  
شود تشخیص داد  کند، نمیگاه میرانندگی به موبایل ن

بیند. هر چند  خواند یا نقشه راه را میکه دارد پیامک می
مردم اکثرا عقیده داشتند پلیس از ویز که محل پلیس را  

و لو می هم    دهد عصبانی است  آنها  باالخره  حال  هر  به 
شدند. تکنولوژی  نمی  گرچه   ]تسلیم  برای  شما  توانید 

 بکنید، ولی باید: روان شدن ترافیک هیچ کاری 

 
a.  .برنامه داشته باشید قبل از حرکت برای مسیرتان 

تواند به شما در  داشتن یک نقشه خوب و به روز می
 ریزی مسیر کمک کند. برنامه

 
b. هایی که معموال در این ساعت شلوغ  از انتخاب راه

 هستند، خودداری کنید.

 
c.   کافی زمان  خودتان  به  شهری،  درون  سفر  برای 

ک  این  مضطرب  بدهید.  کمتر  و  صبورتر  را  شما  ار 
 خواهد کرد. 

 
 
 

d.   به اخبار ترافیکی رادیو گوش دهید. این کار اطالعات
گذارد  ها را در اختیارتان میای ترافیک در راهلحظه

 های شلوغ خودداری کنید.تا از رفتن به راه

 
 

e. بزرگراه در  رانندگی  زمان  به  در  تابلوهای  "ها، 
وضعیت آمادگی    "ترافیک  اطالعات  و  کنید  نگاه 

داشته باشید که بر اساس اطالعات آنها، مسیرتان را  
 تغییر دهید. 

 
f. می کمک  شما  به  فوری  اطالعات  که  داشتن  کند 

و بدون خستگی و    سفری روان و امن داشته باشید 
 درماندگی به مقصد برسید.
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 عملیات راهسازی  ❖

 
 

ای کم کنید که  ن را به اندازهتا .   سرعت2
بصورت   شد  الزم  که  صورتی  در  بتوانید 
ایمن و با فاصله حداقل یک طول اتومبیل 

 ، توقف نمایید. مانعاز 

هایی که در آن عملیات  .   وقتی به مکان1
شوید،  راهسازی در جریان است نزدیک می

کارگران،   مراقب  کنید.  احتیاط  بیشتر 
 عات باشید.ماشین آالت، ابزارها و ضای

 

 
 

فاصله  4 حداقل  با    1.5.    را  متری 
 خودروهای متحرک  حفظ کنید. 

متر را با موانع ثابت    0.5.   حداقل فاصله  3
حفظ کنید. 
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 هاپیاده  ❖

)غیر از  ای یا بر روی وسیله گویند که بر روی پاهایش  کلمه پیاده یا عابر پیاده، به هر کسی می .1
کند یا از آن رد  و از خیابان و جاده استفاده میشود  انی رانده میکه با نیروی انسدوچرخه(  

عصای   دوند، اسکیت سوارند و یا ویلچر و واکر وروند، میمیشود. این شامل کسانی که راهمی
 شود. هم پیاده حساب میسواری که پیاده شده شود. دوچرخهزیر بغلی دارند، می

 

 
 
 
یادتان نرود که شما بعنوان یک ماشین  .2

محکم   و  امن  پوسته  یک  داخل  سوار  
ها،  فلزی  قرار دارید، اما الیه محافظ پیاده

شان است. به همین روی،  فقط لباس تن
آسیبپیاده کاربرا ها  راه  پذیرترین  ن 

تصادف   درگیر  وقتی  آنها  هستند. 
سختی  می جراحات  معموال  شوند 

میرند. به عنوان یک  دارند و یا میبرمی
آنها   از  که  شماست  وظیفه  این  راننده 

 محافظت کنید.
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کودکان مستعد تصادفند. در مقایسه  بخصوص  .3
در   کودکان  برزگساالن،  و    ارزیابیبا  فاصله 

ا کارهای  سرعت خودروها، ضعیف هستند. آنه
مییکدفعه به  ای  نسبت  و  بازیگوشند  کنند، 

 خطرات خیابان ناآگاهند.  
نزدیکی مدارس،   در  باید  خاطر  به همین  شما 

های کنار  محل توقف سرویس مدرسه، بقالی
پیش   از  بیش  مسکونی  مناطق  و  خیابان 

چشمتان   همیشه  باشید.  کودکانی  مراقب  به 
ممکن که  به     باشد  یا  و  بپرند  ماشین  جلوی 

 وسط خیابان بدوند.

 
 
 
 

هستند، مستعد تصادفند. علم پزشکی نشان داده که یک  پیران و معلوالن هم وقتی در خیابان .4
 فرد مسن: 

 
 
 
 

.b    .گوشش سنگین است 
 
 

          .a     بیند. چشمش خوب نمی 
 
 
 
 
 

           .c  و  واکنش کند  هایش 
 ضعیف است. بدنش        
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دهند. به آنها فضا و زمان  این گروه از کاربران راه نسبت به شرایط خیابان به کندی واکنش نشان می

بدهید تا از خیابان رد شوند. اگر الزم شد، توقف کنید. شاید آنها نتوانند در مدت زمانی که عابران  
باشید تا کامال عبور کنند حتی اگر چراغ عابر قرمز  کنند این کار را انجام دهند؛ صبور  دیگر عبور می

 با درآوردن صدای موتور ماشین آنها را نترسانید.   شده باشد.

 
 
که اینرسی خود را    سعی دارند ها معموال  هد دون  .5

امکان   و  نکنند  توقف  خیابان  در  و  نمایند  حفظ 
بدوند.   خیابان  وسط  به  کردن  فکر  بدون  دارد 

اهی مغزش درست  وقتی بدن فرد خسته است گ 
کند، بنابراین بهتر است هوشیار باشید  کار نمی

 و به آنها راه بدهید.

 
 
 
 
اندازند  نطور سرشان را پایین میکسانی که همی .6

می خیابان  وارد  است    شوندو  در  [ممکن 
از    ]سنگاپور خیلی  حال  این  با  شوند،  جریمه 

خطراتی  پیاده و  راهنمایی  قوانین  به  با  ها  که 
بیمیمواجه  خودشان     توجهند.کنند، 

شان،  د و به قصد ترساندنباشا  به آنهان  تحواس
 به آنها بیش از حد نزدیک نشوید.

 
 
 

7. a   .  راه حق  عابران پیاده در محل خط کشی راه
دارند.   چشمکتقدم  زرد  چراغ  و  دیدن  زن 

خیابان  گززی کف  خطوط  شدن  ایران  [اک  در 
ترسیم شدهمثلث جاده  در عرض  که    ]اند هایی 

راه عابر پیاده  راه ست که دارید به خطنشانه آن ا 
 شوید.نزدیک می

 
.b  نزد  یوقت عابر  خط    د،یشویم  کی به 

در نقطه عبور    ی و اگر عابر   دیتان را کم کنسرعت
ا  کی نزد  یلیخ  ا ی خط  از  قبل  بود،  آن    ست ی به 

 .د یتوقف کن
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در جایی که به صورت زیگزاک خط کشی شده   .8

شده[ رسم  مثلث  که  جایی  از  و    ]بعد  پارک 
سرعت به  و  نگیرید  سبقت  نکنید،  تان  توقف 

 اضافه نکنید. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
اگر دیدید که خودرویی نزدیک محل عبور عابر سرعتش را کم کرده یا ایستاده، نشانه آن است   .9

پیاده دارد. سرعت  ایکه  یا قصد عبور  احتیاط نزدیک  در حال عبور است  با  کنید و  تان را کم 
 شوید و در صورت لزوم توقف نمایید.

 

 
 
 
 

ها  پیچید، مراقب پیادهوقتی به یک خیابان فرعی می . 10
 باشید.
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 شود هستید: میهارراهی که با چراغ کنترل وقتی نزدیک محل عبور عابرین در چ . 11

 

 
.b    پیاده به  بدهید حتی  همیشه  راه  ها 

شان قرمز شده باشد ولی هنوز  اگر چراغ
 در حال گذر باشند.

.a     ها را زیر نظر بگیرید. جریان حرکت پیاده 

 
 

 
.c    را نبدید. راه آنها 
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پیاده . 12 که  اگر  هستند  که  وسط    روی هایی  جدول 
ایستاده سرعتخیابان  و  اند،  کنید  کم  را  تان 

فاصله مطمئن بین خودروتان و آنها را حفظ کنید.  
زیاد به آنها نزدیک نشوید؛ این کار ممکن است  
آنها را بترساند و باعث شود برای اینکه به شما  

 در سمت دیگر خیابان بیافتند.نخورند عقب عقب  

 
 
 
 
 
 
 

پیادهخیاباندر   . 13 زیاد نزدیک  رو ندارند،  هایی که 
 ها نرانید. پیاده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها هستند با آنها  ها رو به اتومبیلوقتی که پیاده . 14
 متر حفظ فاصله کنید. 1
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هستند    ها ل یاتومبجریان  رو به    هاادهیکه پ  یوقت . 15
پشت شماست(  )یعنی  به  آنها  شان  متر    1.5با 

 . د یکنحفظ فاصله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در جاهایی که آب جمع شده آهسته برانید تا به   . 16
 ، آب نپاشید.هستند  نزدیکی هایی که در پیاده
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 سواران دوچرخه  ❖

دوچرخه هم به عنوان وسیله نقلیه و  کنند.  از آزادراه سواری می  رها غیسواران در همه راهدوچرخه
شود. شما  های مختلف هستند، به کار گرفته میهزهم بعنوان تفریح توسط افرادی که در سن و اندا

مثل تهران به دلیل    شهرهایی   در ابر [باید توقع داشته باشید که تقریبا در هر کجا با آنها روبرو شوید.  
  لی کند وها کمتر کسی از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه استفاده میها و شیب خیاباندوری فاصله

کنند.  ای از آن استفاده میسوارانی که هستند یا برای تفریح و یا برای تمرین ورزش حرفهدوچرخه
سواران کم  ر برخورد با همین دوچرخهبا این حال لطفا مطالب این بخش را به دقت بخوانید که هم د

تعداد و نیز خصوصا هنگام مسافرت به شهرهای دیگر ایران که عموم شهروندان در آنها از دوچرخه به  
 ]کنند کاربرد دارد.عنوان وسیله نقلیه استفاده می

ماشین نزدیکی  در  آنها  که  آنجا  میاز  حرکت  در  ها  کنند، 
عنوان راننده این وظیفه  تصادفات مستعد مجروح شدن هستند. ب
 شان را تامین نمایید.شماست که به آنها توجه کنید و امنیت

 
دوچرخه .1 که  باشید  داشته  توقع  حرکات  همیشه  سواران 

چاله روغن،  لکه  یک  دهند.  انجام  و  ناگهانی  سنگ  پاره   ،
ممکن است     یا بازشدن در یک ماشین پارک شده  آجر

 شما شود.   مقابله  باعث شود دوچرخه سوار ناگهان وارد را

 
 

نزدیک و یا از کنارش    سوار وقتی به یک دوچرخه .2
شوید، به او فضای زیادی بدهید و خودتان  رد می

یا   کردن  کم  سرعت  برای  باشید.  هوشیار  هم 
سوار  توقف آمادگی داشته باشید. وقتی دوچرخه

کند، نشانه آن است که هر لحظه  به عقب نگاه می
 ممکن است تغییر جهت دهد. 

 
 
 
ها  جهت ماشین  خالف سوارانی که  مراقب دوچرخه .3

می مناطق  حرکت  در  خصوصا  باشید،  کنند 
 مسکونی. 
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کنند  سواران بار سنگینی حمل میوقتی دوچرخه .4
نشین دارند، حتی بیش از این به آنها فضا  یا ترک

بی را  آنها  شرایط  این  لرزان  بدهید.  و  تعادل 
کند و در چنین شرایطی آنها ممکن است به  می

اشین شما برخورد  حتی به کنار م راه شما بیایند و  
 کنند.

 
 
 

 درست قبل از پیچیدن:  .5

 

 
.ii   دوچرخه بین  مواظب  که  سوارانی 

 خودرو شما و جدول قرار دارند، باشد.
.i   ها و نقاط کور را چک کنید. آینه 

 
 

 
.iii      ممکن چون  نپیچید،  ناگهانی  و  تند 

 سوار را بزمین بیاندازید. است یک دوچرخه
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بعد  هنگام سبقت گرفتن از آنها، فاصله ایمن را حفظ کنید و   .6
از سبقت، تیز جلوی آنها نپیچید. این ممکن است موجب  

 یا برخورد کردن به آنها شود. " مالیدن"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد از پارک کردن و قبل از باز کردن در عقب را نگاه کنید   .7
 آیند را ببینید. سوارانی که میتا دوچرخه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موتورسواران  ❖

است و    ند تریاری وسایل نقلیه قویس از ب   ها موتورسیکلت .1
باشنتوامی داشته  توجهی  قابل  شتاب  و  سرعت  د.  نند 

هستند.    ها همچنین در معرض آفتاب، باران و باد موتوری
شنوایی باد  همچنین  و  خودشان  موتور  را  صدای  شان 

می دوچرخهکاهش  همانند  هنگام  دهد.  در  آنها  سواران، 
های لیز و دیگر ضایعاتی  تصادف هیچ محافظی ندارند. لکه

می باشد،  جاده  در  است  ممکن  که  که  شود  باعث  تواند 
الزم  کنترل  اگر  بدهند.  دست  از  را  موتورسیکلت  بر  شان 
 اش کنید یا متوقف شوید. شد یو
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ه دلیل اندازه کوچک و سرعت زیادی که موتورها دارند، گاهی رانندگان موفق به دیدن آنها  ب .2
ها باشد. به آنها راه  تان به موتوریشوند. خودتان را عادت دهید که موقع رانندگی حواسنمی

 باشید.  نداشتهخودتان  حق تقدم پذیرند؛ اصراری بر بدهید چون آنها خیلی آسیب

 
های کوچکی هستند که به آنها  بغلها دارای آینه  موتورسیکلت .3

دهد که آنهم در حال لرزش است. وقتی  زاویه دید محدودی می
پشت سر یک موتور هستید، فرض را بر آن بگذارید که شما را  

 بیند. نمی

 
 
 
 
 
 

 
ها ممکن  شوید، به یاد بیاورید که موتوریوقتی از پارک خارج می .4

قبل از بیرون آمدن اجازه  است از قصد شما خبر نداشته باشند.  
 دهید که آنها رد شوند.

 
 
 
 
 
 
 
 

خواهید کاهش سرعت دهید  زمانی که می .5
موتوری به  حواستان  کنید،  توقف  هایی  یا 

باشند،   چسبانده  شما  به  است  ممکن  که 
د. زودتر راهنما بزنید تا از عقب به شما  باش 

همچنین   آهستگی  مینزنند.  به  توانید 
و   رانندگان  تا  دهید  فشار  را  ترمز  پدال 

 بشوند. شت سر متوجه قصد شما برای توقف یا کاهش سرعتموتورسواران پ 

 
شود که این اتفاق به  توجه: حتی فشار آرام بر پدال ترمز موجب روشن شدن چراغ ترمز می

 رانندگان و موتوسواران پشت سر اخطار خواهد داد. 
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میلتموتورسیک .6 روبرو  از  که  ممکن  هایی  آیند 
ده شوند. به آنها  یها به راه شما کش است در سر پیچ

 فضا بدهید و از سمت راست حرکت کنید.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
می .7 رد  کنارتان  از  موتوری  یک  لینوقتی  و    شود، 

تان را تغییر ندهید. توجه داشته باشید که راهنمای  سرعت
نمیموتورسیکلت خاموش  خودش  معموال  و  ها  شود 

که    ممکن نکنید  تصور  باشد.  مانده  روشن  قبل  از  است 
موتوری به دلیل روشن بودن راهنما حتما خواهد پیچید  

 توانید بسرعت از سمت راست یا چپ او بگذرید.و شما می

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قبل از تغییر جهت همیشه نقاط کور را چک کنید. .8
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شوید، مراقب  نشین یا بار سنگین )مثال روزنامه( دارد، رد میوقتی از کنار یک موتوری که ترک .9
تواند باعث افتادن موتور و یا حرکات نامظم  مینشین  هر حرکت اشتباهی از سوی ترک باشید.

 موتورسوار برای بدست آوردن تعادل شود.

 

 
 

 خودروهای امداد  ❖

آتش پلیس،  مثل  اضطرار  و  امداد  خودروهای  به  گوشتان  و  چشم  و  همیشه  آمبوالنس  نشانی، 
بفهمید که آنها  امدادگران موتورسوار اورژانس باشد. شما باید سعی کنید که از راه آنها خارج شوید.  

با رفتن به  کنند.  آیند: پشت سر )آینه(، روبرو و یا جایی که مسیر شما را قطع میاز کجا دارند می
سمت راست، کم کردن سرعت یا توقف به آنها راه بدهید اما برای این کار خود و دیگر کاربران راه  

روشن نیست، حق تقدم را به آنها  شان  زنند و چراغ گردانرا به خطر نیاندازید. حتی اگر آژیر نمی
بتوانند   آنها  قدر  هر  پایگاهزودتر  بدهید.  زودتر میبه  برگردند،  بعدی  شان  ماموریت  برای  توانند 

 آماده و اعزام شوند.
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 خودروهای بزرگ  ❖

شود  شود راحت دید، اما بزرگی بیش از حد آنها باعث میهرچند که یک خودروی بزرگ را می .1
هایی  ها باشند. تصادفها و موتوریایها، دوچرخهسواران، پیادهی ماشینکه خطر بزرگتری برا 

 آورتر هستند. یک خودرو بزرگتر:تر و مرگکه یک خودرو بزرگ در آن درگیر است معموال جدی
 
a. گیرد. تر شتاب میآهسته 

b.  .به فضای بیشتری برای مانور نیاز دارد 

c. کور بزرگتری دارد. هاینقطه 

d.  .فاصله بیشتری برای توقف، رد کردن و مورد سبقت قرار گرفتن نیاز دارد 

 
 
 

اند، دید بهتری  کنند که چون رانندگان خودروهای بزرگ باالتر نشستهها خیال میبیشتر آدم .2
ودرو بزرگ  همیشه وقتی پشت یک خ  نقاط کور بزرگی دارند.  شانآنها به دلیل اندازه  ولی دارند.  

ای که جلوتر از  توانید جادهفقط در این صورت است که میرا بیشتر کنید.    خود فاصله    هستید 
آن خودرو بزرگ است را ببینید. وقتی شما در فاصله بسیار نزدیک، پشت یک خودرو بزرگ  

 باشید: 

 
 
a.   جاده از  شما  دید  جلو 

 گرفته خواهد شد.  

توانایی شما برای دیدن  
ریزی آینده فقط  و برنامه

برخواهد   صورتی  در 
فاصله که  را  گشت  تان 

 بیشتر کنید.
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b. دوری کردن از  العمل کافی برای توقف و  اگر چیزی از آن خودرو بریزد، شما زمان عکس
 آن نخواهید داشت. 

 

 
 
 

وسایل نقلیه بزرگ ممکن است مسیری را انتخاب کنند که به   .3
نظر شما معقول نباشد. مثال قبل از گردش به راست به سمت  
چپ بروند. آنها ممکن است که نتوانند بپیچند، مگر آنکه اول  
است.   زیادشان  طول  دلیل  به  این  و  بروند  مخالف  سمت  به 

چند،  خواهند بپیاز طرفی که آنها میسعی نکنید  یادتان باشد  
 از آنها سبقت بگیرید. 

 
 
 
 
 

 
شود، یادتان باشد که اثر  شوید یا او از کنار شما رد میوقتی که از کنار یک خودرو بزرگ رد می .4

تواند جریان هوایی ایجاد کند که ممکن است خودرو  باد را جبران کنید. خود آن وسیله نقلیه می
زمانی که دو خودرو از هم   و وی باد را بگیردممکن است موقتا جلبرعکس، شما را تکان دهد و یا  

 اتومبیل شما را منحرف کند. تواند یباد قوی و ناگهانی م  برگشت شوند، جدا می
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 آزادراه  ❖

اند که  معمولی فرق دارند به این صورت که آنها برای این منظور طراحی شده  یها ها با راهآزادراه
سریع  جابجایی  را  بیشترخودروها  امنیت  با  و  سازند   تر  مورد  [.  ممکن  در  فصل  این  مطالب  اکثر 
این امر موجب مطالبات بیشتر هم در مورد خودرو و    ]کنند.های داخل شهری نیز صدق میبرزگراه

می راننده  مورد  در  سریعهم  جابجایی  سریعشود.  تغییرات  معنای  به  خودروها  شرایط تر  در  تر 
 رانید باید هوشیارتر و متمرکزتر باشید. ست. شما وقتی در آزادراه میترافیکی

 
 ای وارد نشود: اند تا به جریان خودروها لطمهها منع شدهوسایل نقلیه زیر از ورود به آزادراه .1

 
a.  چرخه دوچرخه و سه 

b. پاچهچرخ یا سهاز جمله موتورسه[های تکنفره ارابه[ 

c. شود و در شرق آسیا مرسوم است.ای که با دوچرخه کشیده میکالسکه[ ی رکاب ی کشا یر[ 

d. شود خودروهایی که بوسیله نوآموزان رانندگی رانده می 

e.  موتورسیکلت با کابین کناری 

f. های سه چرخ اتومبیل 

g. شکن )تریلی کفی( کمر 

h.  بتون کامیون 

i. ی سازغلتک راه 

j. فتراک یل 

k.  جرثقیل 

l.  فینیشر آسفالت 

m. تراکتور 

n.  بیل مکانیکی 

o. ن خاکی ماشی 

p.  بولدوزر 

q.  لودر 

r. ریزماشین بتون 

s. باالبر کابین 

t.  گریدر 

 
 
 
 
 
 



151 

 

 شوید: وقتی دارید وارد آزادراه می .2

 
a.  سرعت  زمانی لین  میدر  وارد  آزادراه  به  که  )راهی  راهنما  گیری  با  هستید،  شود( 

 به بقیه اطالع دهید.تان را نیت
 

b. اگر الزم شد  سرعت کنید.  تنظیم  آزادراه  موجود در  ترافیک  با جریان  را  نظری  تان 
 اجمالی بیاندازید تا موقعیت بقیه خودروها را دریابید.

 
c. اند بدهید.اولویت را به خودروهایی که از قبل در آزادراه بوده 

 
d.  ادغا م  هر زمان که فاصله مناسبی بین خودروها در لین سمت چپ بود، در آن خط 

 شوید.

 
e. انتهای لین سرعت در  به توقف  نشوید سعی کنید که مجبور  برای  مگر آنکه    ،گیری 

 کنند، صف تشکیل شده باشد. پیوستن به خودروهایی که آهسته حرکت می

 
f.  .خودتان را به زور داخل جریان ترافیک جا نکنید 

 
g. .در خط اضطرار )شانه جاده( حرکت نکنید 
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 وقتی در آزادراه هستید:  .3
 
a. از آینه زود  به  زود  و  بطور مکرر  در  الزم است  باال  به دلیل سرعت  کنید.  استفاده  ها 

 ها اهمیت بیشتری دارند. ها، آینهآزادراه

 

 
 

 
b. کور خودرو دیگر باشد،  همیشه سعی کنید که از ماندن در جایی که ممکن است نقطه

 گ باشد. آن خودرو بزراجتناب کنید. این موضوع اهمیت دارد، خصوصا اگر 
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و نیز محدوده سرعت خودرو    در آزادراه، سرعت خود را بر اساس محدوده سرعت آزادراه .4
 خودتان تنظیم کنید )خودروهای باری و خودروهای سنگین برای خود سرعت مجاز دارند(.

 
a.   آزادراه در  مجاز  بزرگراه[سرعت  است.    90معموال    ]و  ساعت  بر  برخی  کیلومتر  در 

به   است  ممکن  سرعت  این  راه،  ساختار  و  ایمنی  مالحظات  به  بنا    80یا    70مناطق 
 ساعت کاهش داده شده باشد. کیلومتر بر

 
b.   هر چه سرعت خودروها بیشتر باشد، شما برای هر اقدامی نیاز به فضا و زمان بیشتری

 خواهید داشت. 

(i   .باید برای خودتان از همه طرف فاصله بیشتری در نظر بگیرید 
(ii  شوید که فاصله شما و خودروی جلویی کافیست.  مطمئن 

 

 
 

 
در موقع رانندگی هر لحظه به سرعت خودرو توجه کنید   .5

سرعت به  حرکت  و  مارپیچی  کنید.  نگاه  مرتب  سنج 
 کورس نگذارید. نکنید و با بقیه 
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استفاده نکنید، مگر آنکه    ترین لیناز سمت چپ .6
مخصوص   خط  این  باشد.  داشته  سبقت  قصد 
سبقت و خودروهای امداد است. اگر الزم شد که  
از آن استفاده کنید، به محض آنکه توانستید و  

 تر باز گردید.امن بود، به لین داخل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لین .7 یک  گرفتن  اختیار  در  کاریست  دربست   ،
شود و  خودخواهانه و موجب کندی ترافیک می

تر دست  شود که خودروهای سریعباعث آن می
گرفتن از راست، بزنند.  به عمل خطرناک سبقت

می حرکت  آهسته  که  خودروهایی  کنند  پس 
وسط یا خطوط    خطباید در سمت راست بمانند و  

 تر را اشغال نکنند.خارجی
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نه آزادراه متوقف یا پارک نکنید. رانندگی در شانه )خط اضطرار( بزرگراه  خودروتان را در شا  .8
 یا آزادراه تخلف رانندگی است.

 
 توانید در خط اضطرار توقف کنید.تصادف یا خرابی اتومبیل می  وقوعبا این حال در شرایط  

 

 
 

 
 در آزادراه کسی را پیاده یا سوار نکنید. .9

 
ریزی  در زمان خروج از آزادراه از قبل برنامه . 10

  های سه یا چهار خطه.کنید، خصوصا در آزادراه
از تابلوها و عالئم روی زمین استفاده کنید  

زمان را  خروج  آنها  کمک  به  کنید.  تا  بندی 
راست به  و  بزنید  راست  خط راهنمای  ترین 

تان را تا  بروید. وقتی به آنجا رسیدید سرعت
که برای راه خروجی مناسب    حدی کم کنید

 باشد. 

 
ناگهان   کردید،  رد  را  نظر  مورد  خروجی  اگر 
جای   به  نگیرید.  عقب  دنده  یا  نکنید  توقف 

 این کار به خروجی بعدی بروید. 
 
a. .بصورت عمودی در خروجی نپیچید 
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b. .در هر بار بیش از یک خط به راست نروید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
c. های سه یا چهارخطه. در آخرین لحظه از خط خارج نشوید. خصوصا از خط دو بزرگراه 

 
ماشین . 11 حرکت    تان اگر  خطوط  از  را  آن  و  کنید  روشن  را  فالشر  شد،  خراب  بزرگراه  در 

ها، تا خط اضطرار هل دهید. به سمت خطوط حرکت خودروها نروید و مطمئن شوید که  ماشین
  تر عقبمتری یا    20هستند. مثلث خطر را حداقل در    ها مسیر ماشینتان بیرون از  مسافرین

درخواس   بگذارید  فورا  دهید.  اخطار  دیگران  به  کردن  تا  بکسل  برای  تا  کنید  کمک  ت 
بیایند اتومبیل اضطرار-هر خودروی متوقف در جاده  .  تان  بالقوه    -حتی در خط  یک خطر 

 است. 
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 اضطراری  شرایط  ❖

تواند منجر به یک  ایراد مکانیکی میاگر زمان بروز نقص فنی اتومبیل شما در حال حرکت باشد،  
تان ببرد، شما در خطر تصادف قرار خواهید گرفت. ترکیدن  شرایط اضطراری شود. اگر فرمان یا ترمز

تواند به از دست دادن کنترل ماشین منتهی شود. از بین رفتن اصطکاک تایرها و زمین  الستیک می
شود. از کار  که ممکن است به دلیل شرایط بد جاده یا آب و هوا اتفاق بیافتد، منجر به لیز خوردن می

تان رسیدگی کنید،  به ماشینکه  چقدر    هرتواند شما را عالف کند.  ها میتمافتادن باطری یا بقیه سیس 
پیش اتفاقات  با  مواجهه  برای  باید  هم  وضعیتباز  و  نشده  نامعمول بینی  اضطراری  آمادگی    های 

تواند برایتان به معنای تفاوت مرگ و  داشته باشید. این که بدانید در چنین شرایطی چکار کنید می
 زندگی باشد.  

 
.   اگر خودرو شما در حین رانندگی دچار نقص فنی شد، مهمترین کار آن است که کنترل وسیله  1

نقلیه را از دست ندهید. بقیه کاربران راه را با استفاده از بوق، نورباال و فالشر خبردار کنید. بعد از چک  
 ن ببرید.ها و کسب اطمینان ایمن بودن، خودرو را به کنار جاده یا خیابا کردن آینه

 
 .   باز شدن در کاپوت 2
 

در کاپوت با نیروی باد  در سرعت باال  اگر قفل کاپوت خوب کار نکند، ممکن است آزاد شود و  
 شود. با این حال اگر اتفاق افتاد باید: دید شما مسدود می بلند شود.

 
 
a.  دستپاچه نشوید . 

 
b.   را تدریجی سرعت  و  نرم  گرفتن  ترمز  با 

 کاهش دهید. 

 
c.   را  در کاپوت  در  تا  کنید  توقف  راه  کنار 

 ببندید و محکم کنید. 
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 .   گیرکردن پدال گاز3
 

به چیزی در کف   گیرکردن آن  بیافتد علت آن معموال  اتفاق  اگر  و  است  نادر  گاز  گیرکردن 
که به پدال گیر کرده است. نقص    ]موکت[ماشین به پدال است، مثل گل و الی و یا یک شی  

 ان عامل این مشکل باشد. اگر گاز گیر کرد شما باید: توفنی هم می
 
a.   به لطفا  اما  بکشید،  باال  را  گاز  پدال  پا  نوک  با 

توجه نکنید.  نگاه  جاده  پدال  به  همچنان  تان 
 باشد. 

 
b.   اگر دیدید همچنان گیر کرده، فالشر را روشن

 کنید و با احتیاط خودرو را به کنار جاده ببرید.

 
c.   کنید؛ موتور را خاموش و زیر  ماشین را متوقف

 پدال گاز را بررسی کنید. اگر چیزی ندیدید، درخواست کمک کنید.
 

 .   شکستن شیشه جلو4
 

که از زیر چرخ سایر  سخت   هاینخاله\شیشه جلو به دلیل ضربه خوردن با بوسیله سنگ و یا اشیا 
شکند. در فاصله نزدیک  ریزند، میها میشوند و یا از کامیونخودروها در حال حرکت بلند می

کنند، حرکت نکنید. وقتی  هایی که تکه سنگ، سنگ ریزه و یا نخاله حمل میپشت سر کامیون
گیرید. اگر شیشه جلو  هستید، از خودروی جلویی فاصله بیشتری ب دار  در یک جاده سنگ ریزه

 شکست شما باید: 
 
a.  .دستپاچه نشوید 

 
b.  .فالشر را روشن کنید 

 
c.  .به آرامی به کنار جاده بروید 

 
d.   بعد از آنکه کنار جاده ایستادید، خرده

 ها را بردارید. شیشه

 
e. تکه برداشتن  از  برای  شیشه  های 

 دستکش یا یک تکه کهنه استفاده کنید. با دست آنها را بر ندارید.

 
f.  آهستگی به سمت مغازه شیشه اتومبیل بروید.به 
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 .   جوش آوردن5

 
گفته می به آن جوش آوردن  که  رفتن حرارت موتور  به علت نشتی آب  شود میباال  تواند 

عالمت وقوع این اتفاق باال رفتن  رادیاتور، از کار افتادن پروانه و یا خراب شدن واترپمپ باشد.  
 رسیدن درجه آب به ناحیه قرمز و خطر است. اگر اتفاق افتاد: دور موتور در حالت خالص و نیز  

 
a.   .فالشر را روشن کنید 

 
b. .سرعت را کم کرده و در کنار جاده توقف کنید 

 
c. .موتور را خاموش کنید 

 
d.   صبر کنید تا موتور خنک شود. یک تکه پارچه یا کهنه روی

بگذارید و آن را باز کنید. وقتی موتور داغ است در رادیاتور را باز نکنید. بخار    در رادیاتور
 پر کنید.  آنرابا آب یا مایع رادیاتور    بود،آب  رادیاتور شما را خواهد سوزاند. اگر خالی یا کم  

 

 
 

e. .اگر پر بود، مشکل ممکن است مربوط به واترپمپ باشد. از یک مکانیکی کمک بخواهید 
 

f. ]دهد  خودروهای ساخت داخل زیاد رخ می  برایاتفاقی است که  اشر سرسلیندر  و  سوختن
عالمت آن آب  .  دیگر  عواملتواند علت جوش آوردن باشد و یا اینکه بر اثر  و خودش می

و یا جوش آوردن    ، شیری شدن روغن کم کردن بدون هیچ دلیلی، وجود روغن در آب 
)به   را  اگر  وجود آمدن حباب در آب زمان خنک بودن موتور( است.  کاذب  این مشکل 
کنار راه خاموش کنید و با بکسل    افوربعد از جوش آوردن  و اتومبیل را    هیدتشخیص د

رادیاتور   اگر آب  اما  است  تعمیر  قابل  نسبتا کمی  هزینه  با  نمایید  تعمیرگاه منتقل  به 
  شود و اینموتور دوباره خاموش می  هقیقدوباره پر و ماشین روشن شود پس از چند د

د نمیبار  روشن  هزینه  یگر  قطعات موتور  از  تخریب بسیاری  به دلیل  تعمیر آن  و  گردد 
   ]بسیار سنگینی خواهد داشت.
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 سوزی .   آتش6
 

یا   یا    دربوی دود  احساس  دیدن  سوزیست. این حادثه  داخل اتاق عالمت آتشزیر کاپوت و 
 اتصالی در سیستم برق اتومبیل اتفاق بیافتد. اگر اینطور شد: تواند بر اثر می

 
a.   فورا خودرو را در کنار راه متوقف کنید و

 موتور را خاموش نمایید.
 

b.  .تمام سرنشینان را پیاده کنید 

 
c. می که  جایی  تا  را  خودرو  آنها  از  توانید 

 دور کنید.

 
d. از    کن اگر کپسول آتش خاموش دارید 

فرو   را  آتش  تا  کنید  استفاده  آن 
خاموش   برای  آب  از  هرگز  بنشانید. 

 کردن آتش اتومبیل استفاده نکنید.

 
e.   برای شده  خارج  کنترل  از  آتش  اگر 

با   نکنید.  تالش  آن  با  مبارزه 
( تماس بگیرید  125نشانی )تلفن:  آتش

دور   سوختن  حال  در  خودروی  از  و 
 بایستید. 

 
 

 .   ترکیدن الستیک 7
 

a.   دست دادن ناگهانی فشار هوا در تایر. این اتفاق ممکن است در  ترکیدن عبارت است از
 گودال گود و یا یک شی تیز )مثل میخ یا پیچ( در جاده، اتفاق بیافتد.  زمان برخورد با یک  

 
b. گوید که پا را بر روی پدال ترمز بکوبید. اما  در لحظه ترکیدن تایر، میل غریزی به شما می

 شود که کنترل ماشین را بطور کامل از دست بدهید. بجای آن فرمان  ر باعث میاین کا 
را سفت بچسبید. اگر الستیک جلو ترکیده    -که ممکن است شروع به لرزش کرده باشد -

باشد، خودرو به سمت جهت تایر ترکیده خواهید کشید و فرمان خواهد لرزید. برای دوباره  
 ا در جهت عکس الستیکی که ترکیده گردانید. بدست آوردن کنترل ماشین، فرمان ر
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c.   اگر تایر عقب ترکیده باشد، ته ماشین به این طرف و آن طرف خواهد رفت، مثل اینکه سر
 .بگردانید سرخوردن  بخورد. برای بدست آوردن کنترل، فرمان را در جهت 

 
d.   به کنار راه رفته و  تاس به صورت تدریجی و به آرامی ترمز بگیرید و زمانی که جاده باز ،

توقف کنید. هرگز الستیک را در وسط جاده یا آزادراه عوض نکنید. اگر برایتان امکان دارد  
 تکان دهد تا به بقیه خودروها اخطار داده شود. را رید تا پرچم یا یک تکه پارچه ذاکسی را بگ

 
e. ها را فقط کمی  ای تعویض الستیک، اول تایر زاپاس را درآورید و آماده بگذارید. مهرهبر

ها را  شل کنید تا جایی که به راحتی بتوانند باز شوند. آنگاه زیر ماشین جک بزنید و مهره
ها سر جای خود بگذارید و تا جایی سفت  مهرهکامل باز کنید. الستیک را تعویض کنید و  

ها را  ه نیروی خیلی زیاد نباشد. جک را پایین بیاورید و قبل از حرکت، مهرهکنید که نیاز ب
 محکم کنید. 

 
 شدن چرخ.   شل8
 

های چرخ ممکن است باعث این سو و آن سو رفتن خودرو شود و همچنین ممکن  شدن مهرهشل
چنین   است صدای بسیار بلندی ایجاد نماید. هدایت خودرو در این شرایط مشکل خواهد بود. اگر

 شد: 
 
a. تان بکاهید، با راهنما به دیگران خبر دهید و به کنار جاده رفته و هر کجا که امن بود  از سرعت

 توقف کنید.
 

b.  تر بگذارید.متر عقب  20فالشرها را روشن کنید و مثلث خطر را 

 
c.  تان ادامه دهید. های چرخ را سفت کنید و به راهپیچ 

 
 .   از کارافتادن ترمز پایی9
 

a. افتد. بیشتر خودروها دارای نیروی کمکی برای ترمز هستند. از  ترمز همینطوری از کار نمی
ترمز   روغن  جریان  شدن  مسدود  یا  و  موتور  افتادن  افتادن  میکار  کار  از  موجب  تواند 

 د.فشار خیلی بیشتر دار کار خواهند کرد اما نیاز به    شود. ترمز(  بوستر) سیستم نیروی کمکی  
 

b. تواند کار نکند اگر که لنت ترمزها کامال کچل شده باشند. با این حال،  یترمز همچنین م
تا  طول می و  لنتکشد  تمام شوند  کامال  بخواهند  مرحله  ها  این  به  بخواهید  آنکه  از  قبل 

 .کاهش تدریجی کارایی ترمزها را احساس خواهید کرد ، برسید 
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c.  شدید باید: مواجه ترمز  با کارنکردناگر 

(i   .فالشر را بزنید و اتومبیل را به کنار جاده هدایت کنید 
(ii  .از ترمز دستی استفاده کنید 

(iii   ( و کالچ را آزاد کنید تا ترمزگیری با موتور اجرا شود.2دنده را پایین بیاورید )دنده 
(iv  .موتور را خاموش کنید 
(v    .به دنبال مکانیک بگردید 
 

 
 

 .   تصادف 10
 

a.  :مقصران تصادفات رانندگی عبارتند از 

(i    .کاربران راه 
(ii   شرایط محیطی 

(iii   خودرو 
 

 از تمامی تصادفات مقصرند. علت آن:  %70بر همین اساس، کاربران راه در 
(i   ضعیف  ارزیابی 

(ii احتیاطی در زمان رانندگی بی 
 

b.   با احتیاط  این عادت را در خود ایجاد کنید که    ابتدایی آموختن رانندگی  هایقدماز همین
خود در مورد    ارزیابیکنید سعی کنید قدرت  و با دقت رانندگی کنید. هر بار که رانندگی می

 سرعت و فاصله را بهبود دهید.
 

c. نظر از اینکه تصادف مجروحی داشته باشد یا  باید بایستید، صرف  کنیدهر بار که تصادف می
 نه. فالشر را روشن کنید تا به بقیه کاربران را اخطار دهید. 
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d.  :اگر درگیر تصادفی شدید که مجروح داشت 

e.  
(i   الی  از رهگذران کمک بخواهید تا به بقیه کاربران راه در مورد خطر و مسدود شدن احتم

 راه خبر دهند.
 

(ii  .با پلیس تماس بگیرید و درخواست آمبوالنس کنید 
 

(iii   :قبل از رسیدن و اعالم افسر پلیس، خودروتان را حرکت ندهید، مگر آنکه 
 الزم باشد مجروح را به بیمارستان ببرید.  •

 برای نجات فردی که گیر افتاده مجبور به این کار باشید. •

 سوزی. برای جلوگیری از آتش •

 برای کاهش خطر جدی در جاده، که بعلت تصادف به وجود آمده است. •

 
(iv   از صحنه تصادف عکس بگیرید.دار موبایل دوربینبا  دارید، امکانش را اگر 

 
(v   .به شرکت بیمه خبر دهید 
 

f.  :اگر درگیر تصادفی شدید که مجروحی نداشت 

 
(i      ،خودروهایتان را به کنار جاده ببرید وگرنه خطری  به همراه بقیه رانندگان درگیر حادثه

 ] از صحنه تصادف عکس بگیرید. قبل از آن[برای بقیه کاربران راه خواهید بود  
 

(ii    فقط دو  اگر  [  /طرفین تصادف باید سعی کنند که قضیه را بین خودشان حل و فصل کنند
رت در حد پرداخت بدون کروکی باشد و یکی از طرفین  خساخودرو درگیر تصادف باشند و  

قبول کند که مقصر است نیازی به خبر کردن پلیس نیست و کافیست که مقصر کارت بیمه  
یل را  شماره موبا و    دیده کارت ماشین خود را به طرف مقابل بدهد و کارت ماشین و زیان

 ].بعدا برای حضور در اداره بیمه با یکدیگر تماس بگیرید مبادله کنید و 
 

(iii  ف با پلیس تماس بگیرید تا به محل تصاد[ید موضوع را حل و فصل کنید  اگر نتوانست  
کروکی عدم  بایستی  بیاید. اگر شخصی که مقصر دانسته شده نظر کارشناس پلیس را نپذیرد  

 ]برای کارشناسی توسط دادگاه هزینه بپردازد.سازش دریافت کرده و در مرحله بعد، 
 

(iv   به اداره بیمه مراجعه نمایید. ]پانزده روز[ظرف مدت 
 

(v      پلیس نیست )در شرایطی که در  [لزومی به دریافت گزارش )کروکیii  .توجه    گفته شد
داشته باشید که اگر خسارت کم باشد پلیس فقط نظر کارشناسی خود را خواهد گفت و کروکی  

]ش داشته باشید ، مگر آنکه قصد عدم ساز رسم نخواهد کرد
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 : مسائل متفرقه رانندگی 5فصل 
بیست صفحه دیگر دارد. برخی مطالب همچون    -نا ترجمه گردید یع   که -کتاب اصلی پس از این مطالب  [

ممنوعه شهر برای تمرین    هایشرایط امتحان عملی و نام خیاباننحوه گرفتن وقت امتحان رانندگی و  
که تمام این اطالعات ویژه    ،رانندگی و انواع پایه گواهینامه رانندگی بر حسب وزن و نوع وسیله نقلیه

ای ندارد. همچنین امتیازات  کشور سنگاپور بوده و دانستن آنها برای خواننده فارسی زبان فایده
برای هر دو کشور تقریبا یکی است اما    منفی درج شده در سوابق هر گواهینامه که گرچه اساس کار

تر از ایران است. برای  گیرانهنحوه محاسبه طوری است که این مساله در کشور سنگاپور بسیار سخت
با سرعت   رانندگی  از سرعت مجاز    50مثال در سنگاپور در صورت  امتیاز منفی    18کیلومتر بیش 

  10تی زندان یا مبلغ سنگینی جریمه( و در ایران )بعالوه محاکمه در دادگاه و احتماال محکومیت به مد 
گواهینامه  امتیاز منفی    24شود. در سنگاپور در صورت کسب  محاسبه میبرای این تخلف  امتیاز منفی  

امتیاز    30شود. در ایران با کسب  امتیاز منفی دیگر به کلی باطل می 12فرد تعلیق و در صورت کسب  
و  امتیاز دیگر ابطال گواهینامه    20یگر تعلیق دوم و با کسب  دی  امتیاز منف  25منفی تعلیق اول، با  

نظر  ها صرفافتد. به هر صورت از ترجمه این قسمتاتفاق مینیاز به شرکت مجدد در امتحان رانندگی  
دیگر که دانستن آنها برای همه رانندگان مفید است ترجمه شده و همگی    های شده ولی برخی بخش

 ].اند آوری شدهدر این فصل جمع
 

 نگهداری خودرو  ❖

این   خودرو،  کننده  استفاده  بعنوان  دارد.  نیاز  مرتب  نگهداری  و  توجه  به   تمسئولیاتومبیل شما 
 شود.بل رانندگی نگهداری میشماست که مطمئن شوید که خودرویتان همیشه به خوبی و در شرایط قا 

 
 های روزانه .    بررسی1
 

 های روتین زیر را انجام دهید: قبل از رانندگی کمی وقت صرف کنید و چک 
a. که دو پالک و  مطمئن شوید  تمیز  هر دو پالک جرم   خوانا ها  رانندگی بدون حضور  است. 

 است. 

b. ر نیست.چنا په نگاهی به تایرها بیاندازید و مطمئن شوید هیچکدام از آن 

c. یک از اینها تخلف  هر  شود. رانندگی با خراب بودن  ها روشن میمطمئن شوید که همه چراغ
 است: 

 های جلوچراغ •

 های عقب چراغ •

 های ترمز چراغ •

 های پالک چراغ •

 های راهنماچراغ •
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d.   سویچ را در وضعیتON  های اخطار کار  قرار دهید و مطمئن شوید که تمام آمپرها و چراغ
 کنند.می

 
e.   بعد از مدتی کار  البته  [نداشته باشد.  ریزی  اتومبیل را چک کنید تا هیچگونه آب و روغن

 .]روی زمین ریختن آب ناشی از تقطیر آب طبیعی است   ،کردن کولر

 
f. یابد. های عقب و جلو تمیزند وگرنه دیدتان کاهش میمطمئن شوید شیشه 

 
g.  بعد از روشن کردن موتور قدری آهسته رانندگی کنید تا مطمئن شوید صدا و لرزش غیر

کند و خودرو به  شود. ترمز را فشار دهید تا مطمئن شوید که کار میطبیعی احساس نمی
 کشد. فرمان نباید بطور غیر معمول سفت باشد. چپ و راست نمی

 
  

 هفتگی های .    بررسی2
 

مبررسی هفتگی در  به شما کمک میهای  زیر،  که  وارد  بینکند  یا  تان  شهریسفرهای شهری 
 مشکل باشد. ایمن و بی

 
a. .آب رادیاتور، باید در سطح مناسب باشد و درب رادیاتور نیز درست بسته شده باشد 

 
b. شور پر باشد.آب شیشه 

 
c. گیری روی سطحیماشین باید در زمان اندازه  ،روغن موتور کافی باشد. برای دقت کافی  

 صاف پارک شده باشد. 

 
d.  .روغن ترمز باید در سطح مناسب باشد 

 
e. نباشند و آب باطری در سطح مناسب باشد )این در مورد    ]گرفتهو رسوب[ها شل  سرباطری

 . نیست(  پلمپهای باطری

 
f.  تماس بیش از   بادباد نباشند. تایرهای کمکمکه همه تایرها )از جمله زاپاس( را چک کنید

 شان با زمین کم است. ازحد باد شده تماسحد با زمین دارند؛ همانطور که تایرهای بیش

 
g. .الستیک زاپاس، جک، دسته جک و آچار چرخ باید در ماشین باشند 

 
h. کم  عمق عاج الستیک باید دستها آسیب دیده یا صاف نباشند. بررسی کنید که الستیک

 متر باشد.میلی 1.6
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 ای دورههای .    بررسی3
 

ای )مطابق با زمان توصیه شده در دفترچه راهنمای خودرو( به یک  ماشین را به صورت دوره
های زیر  ها و تعویضسرویس ببرید تا سرویسمجاز  معتبر یا نمایندگی  تعویض روغنی  مغازه  

 برای آن انجام شود: 
 

 روغن موتور   فیلتر روغن   فیلتر هوا
 های ترمز لنت   هامهتس   روغن گیربکس 
 ها( سیستم احتراق )شمع   شاسی  فنرها( )کمک  سیستم تعلیق 

 

 دوربین چراغ راهنمایی  ❖

های چراغ راهنمایی، پیداکردن رانندگانی است که تخلفات مربوط به چراغ راهنمایی  هدف از دوربین
است  عامل اکثر تصادفاتی عدم اجرای دستور چراغ راهنما دهد که دهند.  آمار نشان میرا انجام می
دارند که منجر به اعمال قانون  ها تصاویری از تخلفات برمیدوربینافتد.  ها اتفاق میراهکه در چهار

 شود. این تخلفات مستحق جریمه نقدی و امتیاز منفی هستند. می
 

  20م بر روی تیرک دیگر با فاصله  دوربین بر روی تیر چراغ نصب شده است. یک دستگاه فالش ه
اند به طور خودکار با قرمز شدن چراغ فعال  متری قرار دارد. سنسورهایی که زیر خیابان قرار داده شده

اندازد. دوربین دو  دوربین و فالش را به کار می  ، شوند. حرکت تایر بر روی سنسور فعال شدهمی
کند که فقط تجاوز  عکس دوم معلوم می[  داردبرمیعکس متوالی با فاصله یک ثانیه از خودرو متخلف  

 . ]به حریم خط عابر اتفاق افتاده یا رد کردن کامل چراغ قرمز

 

 نیت و تواضع در رانندگی خویی، حسن خوش  ❖

 رانندگیدر  آمدن با دیگرانراه.    1
 

a. هایی  تان هماهنگ باشد. سرعت ماشینهای اطرافبا سرعتی رانندگی کنید که با ماشین
 پشت سرتان هستند را کند نکنید. که
 

b. از خوش  اصراری این  باشید.  نداشته  باند سمت چپ  گرفتن  که حتی  بر  خویی شماست 
 کند. وقتی که شرایط اقتضا میالبته وقتی حق با شماست به دیگران راه بدهید، 

 
c. از روی مهربانی از آنها تشکر کنید  دهند وقتی دیگر رانندگان راه سمت چپ را به شما می ،

 . )با بلندکردن دست(
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d. می روبرو  از  اتومبیلی  که  وقتی  میهمیشه  قرار  دیگری  ماشین  پشت  یا  و  گیرید،  آید 
 آنها نشوید.  جیها را نورپایین کنید تا موجب گیچراغ

 
e. های جلو، عقب یا راهنما خراب است، اقدام به رانندگی نکنید. اگر یکی از چراغ 

 
f. ها را روشن کنید تا هم خودتان بهتر ببینید  ر در طول روز وضعیت دید خوب نیست چراغاگ

 و هم دیگران بتوانند شما را ببینند.

 
 زنی  راهنما.    2
 

a.   کاربران  مدتی  از دیگر  تا  بزنید  را  مناسب  راهنمای  برای  راقبل  کافی  فاصله  و  زمان  ه 
 العمل مناسب داشته باشند. عکس

 
b.   نشوید. بقیه  بعد از عمل، راهنما را خاموش کنید تا با روشن ماندن آن موجب سرگردانی 

 
 انضباط خطوط .    3
 

a. بگذارید که از  خالی  هایی  تر را برای ماشینهمیشه خط یا خطوط راست را بگیرید و خطوط چپ
البته در زمان ترافیک که  [کنند تا با امنیت از شما سبقت بگیرند  شما سریعتر حرکت می

 .]کنند این قاعده چندان کاربردی نداردهمه خطوط پر هستند و به آهستگی حرکت می
 

b.  دو خط را اشغال کنید از خودخواهی شماست. این کار راه بقیه را  بین خطوط بمانید. این که
 کند و ممکن است باعث ایجاد ترافیک شود. میسد  

 
c. .اینکه خودتان را وسط راه دیگران بچپانید، از بی معرفتی شماست 

 
d.   مارپیچ حرکت نکنید. این کار ممکن است باعث ایجاد سردرگمی و خطر برای بقیه کاربران

 ه شود. را

 
 ها در چهارراه.    4
 

a. کند که مسیری که شما  صحیح بروید. این کار به بقیه کمک می  شه در چهارراه به لینیهم
 اید، را بشناسند. قصدش را کرده

 
b. آیند،  در زمان گردش به چپ در جای مناسب قرار بگیرید.  مانع خودروهایی که از روبرو می

 شوید. ن
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 های ترافیک در صف.    5
 

a. کند.توی صف نزنید. این کار فقط وضعیت را بدتر می 
 

b. ترافیک سر چهارراه  همیشه و سر کوچهدر  فاصلهها  اتومبیلها  به  کار  این  بگذارید.  ها  ای 
یا خیابان  فرصت می از کوچه  تا  نیز ماشین  فرعیدهد  های گذری خواهند  خارج شوند و 

 توانست که در کوچه بپیچند. 

 
 فاصله از جلویی .    6
 

a. دهد  می  امکاند. این کار به شما  همیشه فاصله خوب و امن را با وسیله نقلیه جلویی حفظ کنی
 که در صورت توقف ناگهانی او، فاصله امنی برای توقف داشته باشید. 

 
b.   گرفتن به  منتهی  فقط  کار  این  نشوید.  او  هراس  موجب  و  نچسبانید  جلویی  خودرو  به 

منتهی   تصادف  به  نهایت  در  و  شده  مقابل  طرف  سوی  از  عجوالنه  یا  خطرناک  تصمیمات 
 شود.می

 
c. ای  ادبانهکنند چراغ یا بوق بزنید، کار بیتر حرکت میهایی که آهستهرای ماشیناینکه ب

 است. 

 
 یگیرسبقت.    7

 
a.  انجام شود.که واقعا الزم باشد سبقت فقط باید در جایی 

 
b.  .وقتی دیگران درحال سبقت گرفتن از شما هستند، شما اقدام به سبقت نکنید 

 
c. گیرند، آهسته کنید تا سبقت گیرنده سریعتر از کنارتان  وقتی که دارند از شما سبقت می

 رد شود و برود. 

 
d. خواهد از شما سبقت بگیرد، بر  ادبانه است که وقتی کسی میاین هم خطرناک و هم بی

 تان بیافزایید. سرعت

 
 توقف و پارک کردن.    8
 

a. خیابان توقف و یا پارک کنید. کناره نزدیک 
 

b. ه نداشته  راحمتی برای سایر کاربران  ازمتان را فقط جایی پارک یا متوقف کنید که  اتومبیل
 باشد. 
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c.   چهارراه که  سر  هدف  این  با  فقط  نکنید،  توقف  فاصله  چراغ    مدتیبا  منتظر سبزشدن  که 
ممکن است باعث شود که خودروهای    مالحظگی راهنمایی هستید، در سایه باشید. این بی
کنند   عبور  سبز  چراغ  از  بتوانند  ترافیک  کمتری  جریان  شدن  کند  موجب  همچنین  و 

 شود.می

 
d. کشی )افقی یا عمودی( و دقیقا در وسط محل  های پارک، همیشه خودرو را مطابق خطدر محل

ل خود را از پارک  دهد تا اتومبیمعین شده پارک کنید. این کار به بقیه رانندگان فضا می
 پارک وارد کنند.محل خارج یا در 

 
e. رعایت کنید. بی  همیشه در محل را  نوبت  پارک،  یا  که  ی است  تربیتهای  بزنید  در صف 

وقتی راننده دیگری در حال پارک کردن است به زور خود را در مسیر او قرار دهید. این  
 کار همچنین ممکن است باعث یک تقابل زشت شود.

 
 بوق زدن.    9
 

a. مورد استفاده    ناگوارای  بوق باید فقط برای هشدار دادن به دیگران در جلوگیری از حادثه
 قرار گیرد. 

 
b. .از بوق برای ابراز احساس آزردگی و خشم استفاده نکنید 

 
c.  گرفتن از دیگران در نواحی شلوغ استفاده نکنید.برای ارعاب و راههرگز از بوق 

 
 ها و دوچرخه سوارانپیاده.    10
 

a. ناگهانی تغییر مسیر  پیاده و ممکن است بطور  دارند  تکانشی  رفتار  ها و دوچرخه سواران 
 دهند، پس به آنها فضای زیادی بدهید.

 
b. پراند و ممکن  ها به صدا در نیاورید. این کار آنها را از جا میتان را کنار پیادهبوق اتومبیل

 باعث سانحه شود.   تواند یمعمل  طقی داشته باشند. این العملی غیرمنعکس ابعداست  

 
c. ها و محل گذر عابر پیاده را سد نکنید. قبل از خط عابر توقف کنید.راه پیاده 

 
d. ها یا دوچرخه سواران سرعت را کم  در روزهای خیس و بارانی، موقع نزدیک شدن به پیاده

 . های کف خیابان را به آنها نپاشید داخل گودال کنید. آب
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 صبوری.    11
 

a. عصبانیت را از جای دیگر با خود به خیابان  هاست.  ها و جادهصبوری الزمه حضور در خیابان
 تان را فرو بنشانید.خشم پیش از نشست پشت فرماننبرید. اگر خشمگین هستید، 

 
b. است که وقتی بقیه رانندگان در خیابان موجب زحمت شما گردیده یا اشتباهی    ادبانهبی

در زمان رانندگی انتظار این را داشته     آمیز انجام دهید.شوند، حرکات تحریکمرتکب می
 .ببینید نادرست   ارزیابیاز بقیه در رانندگی باشید که 

 
 خواهی و گذشت کردنپوزش –اشتباهات .    12
 

a. ا بخش شتباهی میوقتی مرتکب  کنید،  عذرخواهی  کار چندان سختی    ش خواستنشود، 
کند که  طلبی بلند کنید. این کار کمک میکافیست که دستتان را با حالت پوزشنیست.  
 بخشند.عصبانی آرام شود. بیشتر رانندگان وقتی معذرت خواهی ببینند، می شخص 

 
b. عیب نیست  ن نرود که هیچکس بیزند، بخشنده باشید. یادتا وقتی از دیگران خطایی سرمی

 کنید. و باالخره شما هم در خیابان اشتباه می
 

 های خیابانی مرافعه  ❖

بحث بر سر جای پارک  جر و  ی مانند  ئدعوا و مرافعه خیابانی معموال بر سر موضوعات جز .1
ای که از قبل زیر فشار روحی بوده  برای راننده  شود. اینها در واقع مانند کاتالیزور آغاز می
 کند.ترافیک یا گرمای هوا نیز آن را بدتر میسنگینی کنند و  عمل می

 
بزرگتر شود. از کارهایی   شکل اگر هدف یک راننده پرخاشگر قرار گرفتید، کاری نکنید که م  .2

و یا کورس    دادن عالماتی با دستزدن در چشمان، نشانزلچپ چپ نگاه کردن و  مانند  
 یک راننده عصبی خودداری کنید.  در مقابلگذاشتن 

 
اگر دیدید که راننده مقابل به خشونت روی آورده است، یا از دیگران کمک بخواهید و یا   .3

برای محافظت از خودتان هر کاری که موثرتر است را انجام دهید. به سمت مقر پلیس و یا  
برا دارند  که در آن مردم حضور  اگر نمیجاهای شلوغ  امنیت  نید.  در  را  اتومبیل  توانید 

 با موبایل با پلیس تماس بگیرید. و  ها را ببندیدحرکت دهید همان جا درها و پنجره
 








































































































































































