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 کتاب رهنما دریوری ورجینا

 (DMVریاست ترافیک ورجینا ) 

 

 

 

 

 

به شما می آموزاند که دریوری ورجینا   مطالعه کتاب رهنما

با مطالعه این . کرددریوری  (بدون خطر)چطور میتوان مصؤن 

)جواز  دریوری الیسنسکتاب شما به امتحان دریوری آماده شده، 

  .باشیدخویش را اخذ نموده و در آینده یک دریور مصون  گی(رانند

معلومات مندرجه این کتاب یک رهنما معلومات عمومی در 

گی میباشد اما جانشین قانون ورجینا شده رانندمورد قوانین 

 نمیتواند. 

در صورتیکه هدف آموختن شما آماده گی برای امتحان نظری 

درج این رهنما  شمادریوری باشد، معلومات مورد نیاز 

دریوری را از قبل داشته باشید، این  الیسنسمیباشد. اگر شما 

کتاب را باز هم مطالعه نماید بخاطریکه معلومات جدید در 

 . استمورد قوانین دریوری و جاده درج این کتاب 

رانندگی یک امتیاز است نه یک حق، داشتن لسانس دریوری 

یک مسؤلیت بزرگ است که با داشتن الیسنس دریوری باید 

رام به دیگر راننده گان داشته و اداب رانندگی و باید احت

 قوانین ایاالتی و فدرالی را مراعات نمود. 

 : ردآوذیل بدست  تب ساییکاپی انگلیسی این رهنما را میتوان از و

www.dmv/NOW.com 

اشخاص که ضرورت به کاپی صوتی این رهمنا دارند با داشتن 

عذر معقول میتوان کاپی صوتی آنرا از ریاست ترافیک مربوطه و 

 .  نمایندیا وب سایت فوق الذکر اخذ 
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 بخش اول:

 امتحان )آزمایش(

 ین بخش شما موارد ذیل را خواهید آموخت:ا در

  امتحان نظری دو بخشه 

  مهارت های روی جاده )امتحان عملی(امتحان 

 )تشخیص بینایی )دید 

 رد های دیداستندا 
 

تشخیص دید چشم،  :این بخش ها خواهد بود امتحان شامل

 .)امتحان عملی(امتحان نظری دو بخشه، امتحان مهارت های روی جاده 

نکه در کدام امتحان اشتراک و آنرا سپری نماید، کارمند ریاست ای

  خواهد گفت. ترافیک برای شما

دیگر  های تدریوری یکی از ایال الیسنسدر صورت نداشتن 

امریکا و کشور های کانادا، جرمنی، فرانسه و جمهوری کوریا باید 

امتحان نظری دو بخشه را موفقانه سپری نمایند. امتحان نظری 

روی صفحه کمپیوتر اخذ میگردد و معلومات و دانش شما را در 

آزماید.  می مصؤنمورد عالیم ترافیکی، قوانین وسایط و دریوری 

این رهنما ترتیب میگردد. شما باید تمام ده سواالت امتحان از روی 

سوال بخش اول که در مورد عالیم و اشاره های ترافیکی میباشد 

درست جواب بدهید. در صورت صد فیصد درست بودن جوابات 

بخش اول به بخش دوم رفته که این بخش شامل معلومات عمومی 

را میباشد. سواالت آن به شکل چند جوابه بوده و جواب درست ان

 80شما انتخاب میکنید. برای کامیاب شدن در بخش دوم باید شما 

 فیصد نمره اخذ نماید. 

 در صورت ناکام شدن در امتحان نظری دو بخشه:

  روز بعد از  15سال دارند:  18اشخاص که سن کمتر از

 امتحان اول حق شمولیت دوباره در امتحان را دارند.  

  روز  15در جریان  : اگر خواسته باشند18سن باالتر از

 دالر جریمه بپردازند 2دوباره امتحان بدهند باید 

کاپی صوتی  روز یک مرتبه از شما امتحان اخذ خواهد گردید.

و  امتحان در لسان های مختلفامتحان نیز قابل دسترس میباشد. 

اخذ میگردد. پس در لسان های که امتحان  لسان اشاره یی امریکایی

 از ترجمان اجازه نیست.  همکاریقابل اخذ است، 

در صورتیکه سه بار در امتحان ناکام شوید، شما باید در کورس 

های اموزش دریوری رفته و اشتراک نماید، باید کورس متذکره 

و یا ریاست معارف همان شهر باشد.   ریاست ترافیکتصدیق شده 

سال و باالتر است بعد از موفقانه سپری  19 ایشانافراد که سن 

د در امتحان برای بار نورس و ارایه تصدیق نامه میتواننمودن ک

. تاریخ فراغت/ تصدیق نامه اشتراک در نمایندچهارم اشتراک 

 کورس دریوری باید بعد از تاریخ که بار سوم در امتحان اشتراک

 ، باشد. نموده بوده اند

اشتراک در کورس دریوری باید بعد از تاریخ که بار سوم در 

 موده بودید، باشد. امتحان اشتراک ن
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 کار های که در جریان و یا قبل از امتحان منع اند:

 کمک گرفتن از شخص دیگر در جریان امتحان 

  در جریان امتحان(کمک کردن با کسی که امتحان میدهد( 

 کوشش پیدا کردن سواالت و جوابات قبل از امتحان 

 سوال و جواب امتحان را به کسی قبل از امتحان دادن 

 استفاده از تلیفون موبایل در جریان امتحان 

در بخش هشتم این رهنما و در وب را شما میتوانید نمونه امتحان 

 دریافت نماید.  www.dmvNOW.comسایت 

کسانیکه به کمک خاص  خدمات و همکاری با معیوبین و معلولین:

در تماس شده و خواهان  DMVضرورت دارند باید با کارمندان 

 کمک شوند. 

 امتحان مهارت های روی جاده )امتحان عملی(

در صورت نداشتن الیسنس دریوری از یکی از دیگر ایالت امریکا 
و کشور های کانادا، جرمنی، فرانسته و جمهوری کوریا باید در 

. برای اشتراک در نمودک و آنرا موفقانه سپری امتحان عملی اشترا
را با خود به ریاست ترفیک  امتحان عملی دریوری، شما باید موتر

. موتر باید دارای خود و یا دوست شما( موتر)جهت رانندگی ببرید. 
 اوصاف ذیل باشد:

، نمبر پلیت(، Safety Inspection Sticker)ستیکر بررسی مصونیت 
های فعال، کمربند سیت، هارند فعال،  (Brake) کارت ثبت، بریک

چراغ های فعال پیشرو و عقب، اشاره ها، عقب نما ها، و عقربه 
  سرعت

های ذیل را با  اسنادبرای اشتراک در امتحان دریوری، باید یکی از 

 خود داشته باشید:

 قابل اعتماد تصدیق فراغت کورس دریوری  

  فورمه تکمیل نمودن چک لست رانندگی(CSMA19  ریاست

و یا در یکی از  www.dmvNOW.comترافیک که در ویب سایت 

الیت فعاین چک لست . شعبات ریاست ترافیک قابل دسترسی میباشد(

های مشخص دریوری را که در جریان رانندگی به شما 

. دریور که در جریان میدهدهدایت و پرسیده میشود، توضیح 

آموختن رانندگی با شما بوده باید این فورمه را امضا و 

تصدیق نماید اینکه شما مطابق به اصول رانندگی، رانندگی 

 نموده اید.    

، باشدسال  19برای درخواست کننده گان که سن شان کمتر از 

را در جریان کورس آموزش  امتحان مهارت های روی جاده

خصوصی و یا تجارتی، گرفته میشود. ای عامه، کورس هدریوری 

، برای بدست آموردن خود آموز باشید در صورتیکه دریور

ویب سایت ریاست  HS3معلومات امتحان روی جاده به بخش 

 ترافیک مراجعه نماید. 

آموزشی را  جوازسال است باید  19اشخاص که سن شان کمتر از 

اشتراک  جادهروی  در امتحان روز 60اخذ و بعد از سپری شدن 

 در یکی از کورس و یا تصدیق تکمیل نمودن کورس دریوری ندنمای

 ارایه نماید.  ل قبول ریاست ترافیک،های قاب
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درخواست کننده گان که خواهان اشتراک در کورس دریوری 

 جاده )امتحان عملی( توسط کورسهای  مهارت امتحاناز ایشان هستند، 

آموزش رانندگی  جوازد ن. و کسانیکه بخواهگردداخذ می  آموزش رانندگی

د، امتحان عملی ایشان توسط ریاست ترافیک نروز اخذ نمای 60را برای 

 اخذ میگردد.

امتحان روز یک مرتبه اخذ میگردد، در صورت ناکام شدن دو روز بعد 

در صورتیکه سه بار در میتوان برای بار دیگر در امتحان اشتراک نمود.  

ان رانندگی ناکام شدید، باید در کورس های اموزش دریوری رفته و امتح

و یا   ریاست ترافیکاشتراک نماید، باید کورس متذکره تصدیق شده 

ریاست معارف همان شهر باشد. بعد از موفقانه سپری نمودن کورس و 

ریخ . تانمایدارایه تصدیق نامه میتوانید در امتحان برای بار چهارم اشتراک 

/ تصدیق نامه اشتراک در کورس دریوری باید بعد از تاریخ که بار فراغت

 سوم در امتحان اشتراک نموده بودید، باشد. 
 

 (Vission Screening)دیدیتخشیص 
از شما میخواهد تا به داخل یک  DMVکارمند  تشخیص دیدبرای 

ماشین )مانند دوربین( ببینید و حروف و اعداد را برای شان 

بخوانید. این معاینه یک معاینه طبی نمی باشد. این معاینه معلوم می 

نماید که آیا چشم های شما مطابقت با ستندرد های دریوری ورجینا 

ین ادن دربرای مصونیت دریوری دارد یا خیر. در صورت ناکام ش

  مراجعه نماید.معاینه از شما خواسته خواهد شد تا یک داکتر چشم 

در صورت که از شما خواسته شود تا درجریان این معاینه از لنس 

های چشم و یا عینک استفاده نماید، پس باید آنرا در جریان دریوری 

دریوری شما عالمت  الیسنسین حالت باالی ا نیز به چشم نماید. در

X  .برای نشانی نوشته خواهد شد 

 

 های دید: دستاندرا
 دریوری بدون محدودیت: سسنیال

  و یا بهتر در یک و یا هر دو چشم 20/40دید 

  درجه و یا بهتر، دید افقی  100دید(Horizontal Vision ) در

که  اندازه گیری قابل مقایسهیا یک و یا هر دو چشم و 

 دید یک ساحه دید را نشان میدهد. 

 محدود با روشنی روز –دریوری 

  و یا بهتر در یک و یا هر دو چشم 70/20دید 

  درجه و یا بهتر، دید افقی. در صورتیکه دید شما  70دید

تنها در یک چشم تان باشد، زمانیکه به طرف نوک بینی 

درجه و یا بهتر  30تان میبینید، باید دید افقی شما حد اقل 

 پیشرویدرجه و یا بیشتر زمانیکه بطرف  40باشد و 

 ککه دید ی اندازه گیری قابل مقایسهیا میبینید، باشد. و 

 ساحه دید را نشان میدهد. 

صرف در  سنس دریوری با محدودیت دریوری از طرف روز:یال

جریان روز نیم ساعت بعد از طلوع آفتاب و یک ساعت قبل از 

 .کردغروب )نشست( آفتاب دریوری 

در صورت که شما از این نوع  لنس های بایوپتیک تلسکوپیک:

مورد نیاز لطفاْ لنس ها استفاده میکنید جهت اخذ معلومات و موارد 

مراجعه  www.dmvNOW.com سایط بخش مربوطه به ویب 

 در تماس شوید. 7100-497-804نموده و یا با شماره  
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 بخش دوم:

  جاده )سرک( خطوط/نوشته های رویها و  لوحهسگنال ها، 

 :خواهد آموختین بخش شما موارد ذیل را ادر

 سگنال های ترافیکی (Traffic Signals) 

 های ترافیکی لوحه (Traffic Signs) 

 ( خطوط روی جادهPavement Markings) 

  رنگ آمیزی شده )حاشیه سرک(کرب (Painted Curbs) 

به مقصد خطوط/نوشته های روی جاده سگنال ها، اشاره ها و 
خت شناکنترول ترافیک و جریان منظم ترافیک استعمال میشوند. 

مراعت نه گی بر آن عمل باید کرد. این مهم است و در جریان رانند
 نمودن این اشاره ها تخلف از قانون است. 

ما در صورت همیشه اشاره های ترافیکی را مراعات نماید، ا
هدایات وی بدون در نظر داشت اشاره های  پولیس بهموجودیت 

 ترافیکی عمل نماید. 

سگنال های ترافیکی  :(Traffic Signals) سگنال های ترافیکی
ت خورد که سرع های )موتر ل، موپدکباید توسط راننده گان وسایط، بایس

 مراعات گردد. در جاده پیادهافراد ، موترسایکل و د(نمحدود دار

 اشاره سرخ به معنی توقف کامل :(Red Light) اشاره سرخ
، (Stop Line) . با دیدن اشاره سرخ باید در ساحه خط توقفاست

)معموال به رنگ سفید کالن قبل از توقف نمود، در صورت که خط توقف 

موجود نباشد باید قبل از داخل رسیدن به چهارراهی سرک را قطع نموده(  
توقف نمود. تا زمانیکه شدن به چهار راهی و یا قسمت پیاده رو، 

اشاره ترافیکی سرخ است، حرکت نکنید به استثنی اینکه اجازه 
  .حرکت را با اشاره سرخ داشته باشید

 ت در موجودیت اشاره سرخ ترافیکیراسدور خوردن به طرف 
(Right turn on red) : با اشاره سرخ میتوانید به طرف راست

به ، نموده توقف کاملید جاده دور خورد اما قبل از دور خوردن با
حق اولیت را ، احتیاط نموده و کردهسمت راست و چپ نگاه 

 )در صورت که موتر و یا پیاده رو از طرف مقابل عبور نه کند( مراعات نموده
 . دور بخوریدبه سمت راست بعداٌ 

 No Turn onاشاره منع دور خوردن )در صورت موجودیت 

Red)  که متوجه طرف راست میباشد، در چهاراهی  عالمت تیرو

  باید طرف راست در موجودیت اشاره سرخ دور خورده نشود. 

 دور خوردن به طرف چپ در موجودیت اشاره سرخ ترافیکی
(Left turn on red) : یک طرفه  جاده رویدر صورتیکه شما

در حرکت هستید و میخواهید به طرف سرک چپ تان که نیز جاده 
 اماست دور بخورید، میتوان با چراغ سرخ دور خورد یک طرفه ا

به سمت راست و چپ قبل از دور خودن باید توقف کامل نموده، 
و بعداٌ دور خورده  ، احتیاط نموده، حق اولیت را مراعاتکردهنگاه 

 شود. 

 No Turn Onمنع دور خوردند در صورت موجودیت عالمت 

Red طرف چپ دور  و یا روشن بودن تیر سرخ طرف چپ باید

 خورده نشود.  
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صرف در صورت  اینکه به معنی :(Red arrow) تیر سرخ

باید توقف نمود. در  ،که در مسیر عالمت تیر در حرکت بلشید

قانون ورجینا نمیتوان در صورت نمایان شدن تیر سرخ در مسیر آن 

 Right on Redحرکت نمود، به استثنی اینکه عالمت های 

Arrow After Stop  و یاLeft on Red Arrow After Stop 

در چهار راهی نصب شده باشد، در این صورت میتوان بعد از 

 توقف و احتیاط به مسیر تیر حرکت نمود. 

نرا در هر ایالت قانون آ هر ایالت به خود قانون دارد. پس باید

 مطالعه نمود. 

 Flashing Red) و روشن میشود خاموشاشاره شرخ که 

Light): خالیکامل نموده، در صورت  توقفین حالت باید ا در 

. در ودعبور نم میتوان پیاده رو اشخاص بودن جاده از وسایط و

ریل نیز باید  معلوم نشدنمحالت عبور خط ریل حتی در صورت 

 توفق کامل نمود. 

 Flashing red) و روشن میشود خاموشتیر سرخ که 

arrow):  عین موضوع فوق اما صرف در مسیر تیر قابل تطبیق

است. در صورت حرکت واسطه در مسیر های دیگر میتوان به 

 رانندگی خویش ادامه داد. 

چراغ و یا تیر  :(Yellow light or arrow) چراغ و تیر زرد

خل نه ازرد به معنی احتیاط است. در صورتیکه به چهارراهی د

و در صورت که توقف مصون نباشد، با  نماییدشده اید باید توقف 

د. در صورتیکه بعد از داخل شدن به چهارراهی یاحتیاط عبور نمای

باید با احتیاط عبور نموده و برای عبور قبل  ،اشاره زرد روشن شد

 از سرخ شدن چراغ سرعت را زیاد نه سازید. 

به  :(Flashing yellow light) و روشن میشود خاموشچراغ زرد که 

و با احتیاط به مسیر  نمودهکم خویش را این معنی که سرعت 

دهید. این اشاره در محالت که خطر بیشتر از حرکت خود ادامه 

 حالت نورمال موجود میباشد، فعال میباشند. 

در  :(Flashing yellow arrow) و روشن میشود خاموشتیر زرد که 

نمود. در بودن سرک میتوان به مسیر تیر حرکت  خالیصورت 

صورت که اشاره سرخ ترافیکی به زرد تبدیل گردد و افراد پیاده، 

اجازه باید ، برای شان باشندبایسکل و موپد در حال عبور از جاده 

 عبور داده شود. 

در صورت  :(Green Light or Arrow) تیر سبز چراغ یا

بودن سرک پیشروی تان میتوان به راندگی خود ادامه داد. در  خالی

به طرف راست باید احتیاط شود )ببین و  نت دور خوردصور

 بگذر( تا اشخاص پیاده رو و وسایط دیگر در مسیر موجود نباشد. 

در صورت که اشاره سرخ ترافیکی به سبز تبدیل گردد و افراد 

، برای شان اجازه باشندپیاده، بایسکل و موپد در حال عبور از جاده 

 عبور داده شود. 
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در  :(Out of Service Signals) غیر فعالاشاره های 
صورتیکه یک اشاره ترافیکی بنابر نبود برق و یا مشکل دیگر کار 

ین حالت شما باید توقف کامل نموده و ا نه کند و خاموش باشد، در
مطابق قانون چهار راهی های بدون اشاره ترافیکی به مسیر خود 

ارراهی اول میرسد بعد از ار چهین حالت هر واسطه که به کنا)* در دهیدادامه 

با صالحیت و  . در صورت موجودیت رهنمال باید عبور نماید(توقف کام
 این ،در جاده و یا عالمات ترافیکی (ترافیکیا افسر تنفیذ قانون )

 امر فوقانی قابل تطبیق نیست. 

نشان میدهد که  :(Lane use signals) دریوری لیناشاره های 
دگی نمتذکره ران لینیتوانید و یا نمی توانید در در کدام اوقات روز م

 نمود. 

X سرخ (Red X): هیچ وقت در لین که این عالمت باشد ،
 دریوری نکنید. 

X زرد (Yellow X):  نلیاین  به زودترین فرصتبه این معنی که 
 پهلوی آن به دریوری خود ادامه بدهید.  لینو در  ودهترک نمرا 

که باالی آن تیر  لینمیتوان در  :(Yellow Arrow) تیر سبز
 متذکره نصب است، راندگی نمود.  

در  :(Left-turn Arrow) سمت چپبه تیر دور خوردن 
ن ، میتوانید در ایکنیددر مسیر تیر حرکت بخواهید صورت که شما 

 .  شویدداخل  نشانی شده، با تیر یک طرفه و یا دو طرفه کهلین 

 :(Traffic Signs) های ترافیکی لوحه

رایه کننده معلومات و پیام های اهای ترافیکی  لوحهرنگ و شکل 
رک غبار، با د مثلد. در شرایط که قابلیت دید کم میباشد نمهم میباش

هدف آنرا درک  ترافیکی میتوان لوحهو فهمیدن رنگ ها و اشکال 
ترافیکی را قبل از نزدیک شدن به آن از  لوحهنمود. شما رنگ یک 

ین حالت شکل و رنک امیتوان درک نمود، که در فاصله دورتر
 ساندن پیام شما را کمک نمود. رمیتوان قبل از خواندن لوحه در 

شما را میتواند بفهماند  :(Sign Colors) های ترافیکی لوحهرنگ 
 چی است.  لوحهکه هدف/ قصد 

 Red used with) شده باشد رنگ سرخ که با رنگ سفید استفاده

white)  مثال آنرا میتوان یا نخیر است و، احتیاط، توقفبه معنی .
در لوحه های توقف، احتیاط، جاده یک طرفه، منع پارکنگ وسایط 

 تماشا نمود. 

 (Black used with white) باشدیاه که با رنگ سفید استفاده رنگ س
را ارایه مینماید. مثالً محدودیت سرعت،  قوانینمعلومات در مورد 

 منع سبقت، دور نه خوردن و غیره. 

 (Yellow used with black) شده باشدرنگ زرد که با سیاه استفاده 
تان گوالیی، لوحه عالمت احتیاط و اخطار است، مثالً در جلو 

 ، در صورت تر بودن سرک لغزنده است. کم ارتفاع توقف، تونل با

مکتب و فعالیت  ساحه هنشان دهند با لوحه سیاه تیزرنگ زرد/سبز 
 افراده پیاده رو میباشد، پس باید احتیاط نمود.
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سبز و سفید، آبی و سفید، و نصواری و سفید برای ارایه لوحه های 

 مفید استعمال میشوند. ومات معل

به مقصد ارایه معلومات در  (Green Sign)  لوحه سبز رنگ

 رد منزل )مناطق، محالت(. مو

 برای خدمات وسایط مثالً تانک تیل (Blue Sign) لوحه آبی رنگ

 محالت تاریخی و کلتوری (Brown Sign) لوحه نصرواری رنگ

 :(Sign Shapes) اشکال لوحه های ترافیکی 

این لوحه همیش به : (Octagon( )Stop) هشت ضلعی )توقف(

خط میباشد. با رسیدن به این عالمه باید در نقطه  توقفمعنی 

* توقف کامل نمود.  کربو یا در ساحه  محل عبور پیاده رو،دتوقف

باید الی عبور افراد پیاده و وسایط دیگر و فرصت شدن جاده انتظار 

کشید و بعداً عبور نمود. در بعضی از چهار راهی ها تحت نوشته 

Stop  در لوحه توقف، نوشتهAll Way  4و یا Way  را مشاهده

ین حالت تمام وسایط که از هر شاخه چهارراهی ا هید نمود، دراخو

داخل چهار راهی میشوند باید توقف نموده و هر موتر که اول به 

چهار راهی رسیده باید عبور نماید. در صورتیکه دو موتر همزمان 

  به چهارراهی میرسند، موتر راست حق اولیت را دارد. 

با دیدن این لوحه با  :(Yield) (بگذر)ببین و  (Triangle)مثلت 

و آماده توقف  ساختهنزدیک شدن به چهار راهی باید سرعت را کم 

افراد پیاده رو، وسایط و بایسکل های در  ، در صورت عبورشده

شان اجازه عبور داده شده و بعداً شما میتوانید ی، برای احرکت تحال

 عبور نمود. 

لوحه  رهنما(: یا کننده قوانین ارایه) (Rectangle) چهار ضلعی

لوحه های میکند.  تشریح یا رهنماییمعموالً قوانین را  های عمودی

 میدهد. معلوماتو یا نموده  آدرس رهنماییمعموالً شما را به  افقی

در مورد خطرات و وضیعیت  )اخطار(: (Diamond) لوزی

اید به شما اطالع میدهد، پیشروی تان می که)متفاوت از نورمال(  خاص

 وده وپس در این حالت سرعت را کم نموده و با احتیاط دریوری نم

 آماده توقف باشید. 

)زون مکتب/ محل عبور متعلمین و محصلین ( Pentagon)پنج ضلعی  

  از سرک(:

این شکل پنج ضلعی نشان دهنده ساحه مکتب میباشد و به شما در 

عبور متعلمین و محصلین از  روی تان محل مورد اینکه در پیش

د، اطالع میدهد. بعضی اوقات این لوحه ها در رسرک قرار دا

دارای تیر افقی میباشد، که نشان دهنده محل  قسمت پایان خویش

ین حالت دو لوحه را در اعبور متعلمین/ پیاده رو میباشد. پس در

 یک پایه تماشا خواهید نمود.  

---------------------------------------------------------- 

  است که از سطح سرک باالتر اعمار شده است. حاشیه سرکاز نوع : عبارت * کرب
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 :(Regulatory or Guide Signs) مایا رهن تنظیمیلوحه های 

شما را از قوانین با خبر میسازد، پس باید باالی هدایات ها این لوحه 

به  دایره سرخ با خطمندرجه آن عمل گردد. به خاطر باید داشت که 

میباشد. پس هر چیزی که در داخل این دایره رسم  منع / نهمعنی 

 منع است.  چیزشده باشد به این معنی که همان 

ای تان این لوحه ها بر :(Speed Limit) سرعت حد اعظم

)البته در صورت که نشان میدهد  روی همان سرک را بیشترین سرعت

 وضیعیت سرک نورمال باشد(. 

در جریان باران، برف و یخ زدن سرک باید سرعت را کمتر از 

سرعت نوشته شده حفظ نمود، اگر شما سرعت خود را مساوی به 

حفظ  از سرعت درج شده سرعت نوشته شده و یا اندکی کم و زیاد

   خواهید شد.  جریمه ،کنید

این  :(Do Not Enter-Wrong Way) راه اشتباه –منع دخول 

ین مسیر راندگی کرده نمی توانید. الوحه ها به این معنی است که در

در صورت دخول در همچو سرک ها به احتمال قوی با موتر های 

ر س دد رو به رو تکر خواهید کرد، پنکه از جانب مقابل تان میای

 صورت مواجه شدن با همچو حاالت توقف نوده و دور بخورید. 

مسیر حرکت وسایط به طرف  :(One Way) جاده یک طرفه 

 مسیر که تیر متوجه است میباشد. 

دور خوردن  :(No Left Turn) منع است به چپ دور خوردن

معادل دو  Uدورخوردن به شکل به طرف چپ خالف قانون است. 

با دیدن این عالمه نیز  Uدور به سمت چپ است، پس دورخوردن 

  منع است. 

دور  :(No Right Turn) منع است راستبه  دور خوردن

خوردن به طرف راست خالف قانون است، با دیدن این لوحه به 

 طرف راست باید دور خورده نشود. 

 دور خوردن به :U (No U-Turn) شکل به  دور خوردنمنه 

باید  Uخالف قانون است پس با دیدن این لوحه به شکل  Uشکل 

 دور خورده نشود.

در  :(No Turn on Red) منع دور خوردن با چراغ سرخ

صورت روشن بودن چراغ سرخ دور باید خورده نشود، تا سبز 

 شدن چراغ انتظار بکشید. 

این  )عبور از وسایط پیشرو(: (Do Not Pass) منع سبقت

است. از واسطه که در  منع سبقتلوحه نشان دهنده شروع محل 

پیشرو شما در حال حرکت است حتی در صورت فرصت بودن 

 جاده هم باید سبقت نشود. 

 

 

 

mailto:asrarg@yahoo.com


جمله را اصالح لطفاٌ  ،گرامری و یا صورت اشتباه قلمیر سالم برادران و خواهران، د برای افغانها: ترجمه دری رهنما دریوری ورجینا

 March 31, 2016                                               غنیمحمد اسرار داکتر با احترام، بفرستید.  asrarg@yahoo.comو به ایمیل 

10 

 

 

 

 

 

 ببین و بگذرید --دور خوردن به چپ با چراغ سبز

(Left Turn Yield on Green):  این لوحه نزدیک چراغ

واسته باشید به طرف چپ ترافیکی نصب میباشد، در صورتیکه خ

، با دیدن این لوحه باید به ترافیک جانب مقابل دیده دور بخورید

شود، در صورت فرصت بودن جاده میتوان به طرف چپ دور 

 خورد. 

گلدان میان سرک و یا  :(Keep Rightادامه بدهید )طرف راست 

ی تان میاید، با دیدن این لوحه باید مسیر خویش را به مانع پیشرو

 طرف راست، به طرف که تیر متوجه است تغیر داد.

ین لین ا در :(Lane Use Control) لین ل استفاده ازوکنتر

 سمت تیر میتوان صرف به سمت تیر دور خورد، پس وسایط که به

وسایط که در این میتوانند داخل لین متذکره شوند.  دور میخورند،

لین ها در حرکت اند باید به سمت که لین متوجه است به حرکت 

 . دهندخود ادامه 

 High Occupancy)  بیشتر اند مسافرین دارایوسایط که 

Vehicles): د. نرا نشان میده شده این لوحه ها لین های ریزرف

وسایط سرویس و یا وسایط که دارای بیشتر از یک نفر و یا مطابق 

 عداد ذکر شده باالی لوحه اند، میتوانند از این لین ها استفاده کرد.  ت

 :(Disabled Parking) معلولینمعیوبین و  وسایطپارکنگ 

افراد معیوب و پارکنگ های که دارای این لوحه اند مختص به 

اشخاص عادی نمیتوانند در این محالت وسایط خویش و معلول بوده 

 را پارک نمود. 

نشان دهنده خطر  :(Warning Signs) اخطاریلوحه های 

لوحه ها باید سرعت را کم  یناحتمالی در جلو میباشد، با دیدن ا

  نموده و متوجه لوحه های دیگر باشید.

این لوحه حد اعظم  :(Advisory Speed) شده توصیهسرعت 

 از شاهراه را نشان میدهد.  خارج شدنؤن سرعت مص

 Reduced Speed Limit) کم میشود جلوسرعت در 

Ahead):  آماده کاهش سرعت در قدام باشید، سرعت در پیشرو

 تغیر میکند. 

به این معنی که  :(Signal Ahead) میایداشاره ترافیکی  جلوتر

اشاره های ترافیکی میاید پس باید سرعت را کم کرده و آماده  جلوتر

 . دهشتوقف 
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این لوحه نشان دهنده  :(No Passing Zone) سبقت منعساحه 

است. از واسطه که در پیشرو شما در حال  منع سبقتشروع محل 

حرکت است حتی در صورت فرصت بودن جاده هم باید سبقت 

 .نکنید

عین مسیر  دردو لین سرک که  :(Merge) یکجا شدن/مدغم شدن

. دریوران شده و به یک لین تبدیل میگردد قرار دارند با هم یکجا

 نگیرد. هر دو لین باید احتیاط کرد تا حادثه صورت 

به این معنی که  :(Lane Reduction) لین سرک کم شدن یک

ی دگنران رالست که در لین رانندگانلین راست سرک ختم میشود. 

. درفته و رانندگی کننمیکنند باید به زودترین فرصت به لین چپ 

ت دارند باید به دریوران لین راسدریواران که در لین چپ قرار 

 دهند. اجازه دخول ب

 آغاز میگردد شاهراه دوطرفه جدا شده

(Divided Highway Begins) که : رفت و آمد شاهراه

جلو توسط گلدان یا دیوار از هم توسط خط از هم جدا شده است، در 

  لین/لین راست رفته و رانندگی کنید. طرف راستبه جدا میشود، 

 

 میگردد ختم دوطرفه جدا شدهشاهراه 

(Divided Highway Ends) رفت و آمد شاهراه که توسط :

ختم میگردد و در جلو توسط خط  ،از هم جدا شده است /جیزهگلدان

 از هم جدا میشود، طرف راست تان را بگیرید.

این لوحه نشان دهنده  :(Roundaboutجزیره دار )چهاراهی 

ه ریزیک چهارارهی مدور  که در وسط خود دارای یک گلدان/ ج

بوده، در جلو میباشد. این چهارراهی شاید دارای یک و یا چندین 

سایط وباید به قبل از این که وسایط داخل این دایره شوند لین باشد. 

 . بدهنداند، حق اولیت  چهاراییکه از قبل داخل 

 Slippery When) تر باشد لغزنده است سرک در زمان که

Wet): در زمانیکه سرک تر باشد سرعت را کم نماید. از بریک 

(Brake) یا تغیر مسیر آنی خودداری نماید. از واسطه و  قوی

 پیشروی تان فاصله بیشتر بگیرید. 

به این  :(Low Clearance Sign) لوحه ساحه کم ارتفاع

معنی که پل هوایی که در جلو تان میاید دارای ارتفاع کمتر است، 

اشد، ه بحکر شده در لودر صورتیکه ارتفاع تان بیشتر از ارتفاع ذ

 جلوتر نروید و مسیر خویش را تغیر دهید. 

 میاید، بریک نزدیکیسر نشیبی در  :(Hill) سر نشیبی )تپه(

(Brake)  .های واسطه خود را چک نماید 

ین محل آهو از سرک ا در :(Deer Crossing) محل عبور آهو

  و آماده توقف باشید.  متوجه، عبور میکند
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متوجه  :(Pedestrian Corssing) محل عبور افراد پیاده رو

عبور میکنند، باشید. سرعت را کم ساخته و از راه تان اشخاص که 

آماده توقف باشید. لوحه دوم که دارای تیر است به این معنی که 

 محل عبور افراد پیاده رو در همین نقطه قرار دارد. 

 یا خط بایسکل و  ،محل عبور

(Bicycle Crossing/Bike Path):  به این معنی که بایسکل ها

ین محل ا ل حرکت بوده و یا درمعموالً در جوار وسایط نیز در حا

 لوحه دوم با تیراز سرک عبور میکنند. با احتیاط دریوری نموده. 

 .میباشدعبور بایسکل ها نشان دهنده محل دقیق 

 

 مکتب/ محل عبور و مرور متعلمین ساحه

(School Zone/School Crossing):  سرعت را کم کنید. حد

فال ل فی ساعت میباشد. متوجه اطایم 25اعظم سرعت معموالً 

اده آم ند.شابکنند و یا مشغول بازی باشید که شاید از سرک عبور 

، متوجه رهنمایی افراد موظف که اطفال را رهنمایی بودهتوقف 

نشان دهنده محل دقیق عبور  لوحه دوم با تیر میکنند، باشید. 

 میباشد متعلمین 

 

سرعت را کم کنید. در  :(Open Joints) باز روی جاده های درز

های باز روی پل و یا سرک موتر سایکل راننده گان کنترول بند 

 رانندگی را از دست خوهند داد. 

این لوحه  :(Expansion Joints) ها با درز های کالنتر بند

روی جاده از باعث کالن شدن و بند زمانی استعمال میشود که یک 

کافی را ایجاد  خالیروی جاده و یا  جمپیا نا منظم شدن آن یک 

بارانی و یا گی در روز های ه دننموده که باعث بی کنترول شدن ران

 تر بودن جاده میگردد. 

به این معنی است که یک  این لوجه :(Crossroad) یچهار راه

را حق اولیت  باشید و در پیشرو میاید. آماده عبور یچهار راه

 . مراعات نماید

سرک یک  :(Side Road) وصل شدن یک سرک از طرف راست

این سرک یکجا میشود. متوجه وسایط که از  بااز سمت راست تان 

 سرک که شما باالی آن قرار دارید، باشید. سرک متذکره داخل 

طرف به در ختم جاده  :(Y Intersection) مانند Yچهار راهی 

 یا چپ بروید. و راست 

سرک که روی آن قرار  :(T Intersection) مانند Tچهار راهی 

ختم میشود. پس باید قبل از رسیدن به آن اشاره دور در جلو دارید، 

  یا چپ واسطه خویش را روشن کرد.  و خوردن طرف راست
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 جانبیسرک  –راست بطرف گوالیی 

(Right Curve—Side Road):  این سرک در پیشرو دارای

در گوالیی از چپ  دیگرگوالیی به سمت راست بوده و یک سرک 

داخل  دیگربا آن یکجا میشود. پس متوجه وسایط که از سرک 

 سرک که روی آن شما قرار دارید، باشید. 

 

 به طرف راست: تیزدور خوردن 

(Sharp Right Turn:)  سرعت تانرا کم و آماده دور خوردن

 باشید.  پیشرودر  تیز

 

 :به سمت راست و چپ تیز دور خوردن

(Sharp Right and Left Turns):  سرعت را کم ساخته و

 .گوالیی های سخت راست و چپ باشیداماده 

 

سرک  :(Right and Left Curves) چپ گوالیی های راست و

را  . سرعتدور میخورد پطرف راست و بعداً طرف چ پیشرودر 

 . سازیدکم 

 : شنهاد شده مصؤنیگوالیی راست با سرعت پ

(Right Curve with Safe Speed Indicator):  سرک در

دارای گوالیی طرف راست بوده، سرعت را به حد سرعت  پیشرو

 نوشته شده کم سازید. 

 

مانند مارپیچ  پیشروسرک در  :(Winding Road) سرک مارپیچ

راست و چپ مکرراً دور خورده و یا دارای چندین گوالیی میباشد. 

 برای کنترول بهتر، سرعت را کم کنید. 

 :خط ریل باالتر از سطح سرک قرار دارد

(Low Ground Railroad Crossing): ین نقطه خط ریل ا در

از سطح سرک باالتر قرار گرفته و یک سرباالیی را ایجاد نموده و 

 ، پس باید احتیاط کرد. وجود داردموتر ها در آن  ماندن احتمال بند

   

قبل از رسیدن به محل  :(Railroad Crossing) خط ریلعبور 

 د. باروی جاده نصب میباش ریلخط عبور  لوحهیل عبور خط ر

 ط که با استفاده از خطبه صدا ریل و وسای، ببینیددیدن این لوحه ها 

در صورت و  ساخته سرعت را کم، گوش کنید ریل در حرکت اند

 آماده توقفوسایط که از خط ریل استفاده میکنند، یا رسیدن ریل و 

  بوده و توقف نماید. 

این لوحه از  :(Railroad Crossbuck) محل عبور خط ریل 

عبور خط ریل برای تان اطالع میدهد، ببینید، بشنوید، سرعت را 

یل و یا هر نقلیه که از خط ریل کم کنید و آماده توقف برای ر

 استفاده میکند، باشید. 

 :آن وطمحل عبور خط ریل و تعداد خطلوحه 

(Railroad Crossbuck and Track Indicator:)  به این

که در قسمت معنی که بیشتر از یک خط ریل وجود دارد، لوحه 

تعداد خطوط ریل را نشان میدهد. سرعت را کم پایین نصب است، 

 ساخته و آماده توقف باشید. 
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و روشن  خاموشکه  غهمراه با چرا عبور خط ریللوحه محل 

 (:Railroad Crossbuck and Flashing Lightsمیشود )

و روشن میشود شاید همراه با لوحه که محل  خاموشچراغ که 

عبور خط ریل را نشان میدهد، نصب باشد. با دیدن آن همیشه توقف 

انتظار  ی. تا زمان، باشیدبه محل میرسدکه نموده و متوجه ریل 

که ریل و یا هر نقلیه که از خط ریل استفاده مینماید عبور بکشید 

ندین خط ریل از آن . در محالت که چشود خالیریل نماید و خط 

ند توجه بیشتر نموده بخاطریکه بعد از عبور یک ریل نعبور میک

 . وجود دارد دیگرامکان عبور ریل دیگر از جانب 

 و روشن میشود و دروازه خاموشمحل عبور خط ریل، چراغ که 

(Crossbuck, Flashing Lights and Gate):  در بعضی

 ، ازشدن چراغو روشن  خاموشمحالت عبور ریل در زمان 

و روشن میشود  خاموشدروازه نیز استفاده میشود. زمانیکه چراغ 

شود، توقف نماید. تا زمانی  (بستهاین )پو قبل از اینکه دروازه 

 شود. خاموش که دروازه باال )باز( شود و چراغ انتظار بکشید

 دروازه بسته را نکنید.  کنارکوشش عبور از 

 RRو  Xعالمت های رنگ شده روی سرک که دارای عالمت 

عبور خط ریل را مشاهده خواهید محل میباشد، قبل از رسیدن به 

 د. امکانینزدیک شدن به خط ریل متوجه بوده و احتیاط نمانمود. با 

اگر ظه امکان دارد. ل به این نقطه از هر طرف در هر لحرسیدن ری

بور مکمل از خط ریل را دارید، مطمین بودید که وقت کافی برای ع

 در غیر آن توقف نماید.  میتوانید از خط ریل عبور نمود

موتر های سرویس متعلمین باید همیشه با  :(Note) یادداشت

رسیدن به نقطه محل عبور خط ریل توقف نماید، حتی اگر چراغ 

 و روشن هم نمیشد.  خاموش

ریل به  در صورت موجودیت شرایط ناگوار در محل عبور خط

شماره تلیفون که باالی لوحه عاجل نوشته شده، زنگ بزنید. با زنگ 

 از محل، رو یا خط هریل میتواند الی برداشتن مانعمقامات کنترول 

ریل را قبل از رسیدن به نقطه متوقف ساخته و یا آنرا تغیر مسیر 

نیز قابل یاد آوری است که هر محل عبور ریل دارای یک نمبر د. اد

، نمبر متذکره را با مقامات میباشد( 6200-221ین لوحه ا )مثالً در میباشد

دا را با اسانی پی محلکنترول خط ریل شریک سازید تا آنها بتوانند 

  . ردک

در صورتیکه موتر شما در زمان عبور از خط ریل، در خط ریل 

بیرون شوید و دورتر از خط  نبند شود، در همان لحظه از موتر تا

 ریل به مسیر که ریل میاید، بدوید. 
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گی کارمندان ساحتمانی زند :(In a work zone) در محالت کار

سرک ها و شاهراه ها تعلق به شما دارد که تا چه حد سرعت تعین 

شده جاده را مراعات میکنید. در ساحات که کار ساختمانی جریان 

دالر  500تر از سرعت تعین شده باشد، الی دارد و سرعت شما بیش

 نارنجیبخاطر باید داشت که رنگ امریکایی جریمه خواهید شد. 

 لوحه ها نشانده جریان کار روی سرک میباشد، باید سرعت را کم

 د. کرو احتیاط  ساخته

 Roughناهنجار، جمپ باال، یا لین های غیرهم سطح ) سرک

Raod, Bump, or Uneven Lanes) : در سرک این لوحه ها

کندن  ،آزاد از قیر های که حالت سرک بنابر کار ساختمانی، جغل

جاده ایجاد  رویمشکالت را برای وسایط که  سطح باالیی قیر

 د )سرعت را باید کم ساخت(. ننصب میباشتغیر نموده، مینماید، 

 راه انحرافی –پیشرو کار ساختمانی جریان دارد در 

(Road Construction Ahead—Detour):  این لوحه به این

جریان نورمال ترافیک تغیر میاید، سرعت را کم در معنی که 

 آمدنی است.  پیشرو. شرایط ناگوار و یا خطرناک در ساخته
 

 :و روشن میشود خاموشتیر که لوحه 

Flashing Arrow Panels):)  این تیر ها در ساحه کار از

دریوران میخواهد تا لین دریوری خویش را تبدیل کنند بخاطریکه 

 بسته است.  پیشرواین لین در 

 

 (Flaggers) افراد هدایت کننده ترافیک روی جاده در ساحه کار:

این افراد معموالً کارمندان ساختمانی میباشند و ملبس با واسکت 

یا ملبس با یخنقاق یا جاکت های سبز ، و گنر های نارنجی یا زرد

میباشند. این افراد برای رهنمایی ترافیک در ساحه  رنگ و زرد

بیرق های و  آهسته، توقفکار اکثراً از لوحه های سیار دستی 

اجازه  سرتاسر ساحه کار استفاده میکنند. هدف شانرنگ در  سرخ

  از جاده میباشد.  دیگر کارمندان و وسایط ساختمانیعبور 

 Traffic Control) کنترول ترافیک روی جاده: وسایل

Devices:) تی، بیرل ها و یموانع، لوحه های افقی، موانع کانکر

موانع مخروطی شکل وسایل معمول اند که برای رهنمایی ترافیک 

جاده در ساحات کار استفاده میشوند. زمانیکه نزدیک به این وسایل 

ین را حفظ نماید. الی عبور یت وسط لعرانندگی میکنید، موق شخص

از ساحه کار سرعت قانونی درج شده لوحه ها را حفظ نموده، در 

لین که قرار دارید به دریوری تان ادامه داده، لین دریوری را تغیر 

نداده و سرعت خود را حفظ نماید. تا زمانیکه کامالً از ساحه کار 

  عبور نه نموده اید، لین دریوری خویش را تغیر ندهید.

در کنار شاهراه  (:Message Boards) :معلوماتیتخته های 

لوحه های پیام نصب شده و سیار را مشاهده خواهید کرد. این لوحه 

ها دارای معلومات در مورد ترافیک جاده، سرک، آب و هوا، و 

 ها شرایط خطرناک روی جاده، میباشد. همیشه هدایات لوحهدیگر 

 را مراعات نماید.   
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 که به سرعت کم در حرکت اند نقلیه سایط

(Slow Moving  Vehicles) : در مایل  25سرعت این وسایط

دی )گا زراعتی و گادی ها وسایط. مثالً ساعت و یا کمتر میباشد فی

نقلیه از شاهراه های عمومی استفاده  وسایط. زمانیکه این اسپ(

خویش نصب نمایند. با  وسایطمیکنند باید این لوحه ها را در عقب 

تغیر دیدن این لوحه در عقب یک واسطه آماده تغیر سرعت و 

 موقعیت واسطه خویش باشید. 

 

 :(Pavement Markingsخطوط/نشانی های روی جاده )

خطوط روی جاده دریور را آگاه و رهنمایی نموده و ترافیک روی 

بی، جاده را تنظیم میکند. این عالمه/خطوط به رنگ های سرخ، آ

زرد و سفید میباشند. این ها تنها و یا چند تا آن با هم یکجا استعمال 

 خواهند شد. هر کدام آن ارایه کننده مفهوم جداگانه میباشد. 

معموالً استفاده نمیشوند  :(Red Markingsرنگ ) سرخخطوط 

اما در صورت نشانی شدن کرب با رنگ سرخ به معنی ساحه منع 

 پارکنگ میباشد. 

در صورت استفاده  :(Red Reflectors) عکاس کننده سرخآله ان

از آله انعکاس دهنده سرخ در جاده نشان دهنده محالت منع دخول و 

محالت غیر قابل استفاده میباشند. در سطح سرک ها استعمال 

میشوند و تنها به وسایط که از مسیر غلط داخل میشوند قابل دید 

 میباشند. 

نگ کینشان دهنده پار :(Blue Markingsرنگ ) آبیخطوط 

 وسایط معیوبین و معلولین میباشد. 

به معنی این ( Yellow Center Linesخطوط زرد وسط جاده )

بوده و به دو طرف خط وسایط در مسیر مقابل  هکه جاده دو طرف

 دیگر در حرکت اند. یک 

 Broken Yellow Centerزرد منکسر وسط جاده ) وطخط

Lines):  هر دو طرف  درچپ طرف به این معنی که سبقت از

اجازه است البته در صورتیکه سرک طرف مقابل فرصت  جاده

 باشد. 

 

 خط زرد متقاطع که در کنار خط غیر متقاطع قرار دارد

(A Broken Yellow Line alongside a solid yellow 

line):  سبقت از طرف خط منکسر اجازه است و از طرف خط

 سر اجازه نیست. غیر منک
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 :(Double Solid Yellow Linesمنکسر )دو خط زرد غیر 

نشاندهنده وسط سرک بوده و ترافیک دو طرف جاده را از هم جدا 

به  راننده گان که. سبقت از هر دو طرف منع است. تنها می کند

 . کنندطرف چپ دور میخورند میتوانید از این خط عبور 

 

 

ده گی نلین های ران :(White Broken Line) سفید منکسرخط 

وسایط که به یک مسیر در حرکت اند، را از هم جدا میسازد. شما 

 میتوانید با احتیاط لین را تبدیل کرد. 

 

 

 

 

در  :(Dotted white Lines) نقطه نقطه منکسرخطوط سفید 

حقیقت تسلسل مربع های خورد بوده که از هم فاصله کمتر دارند. 

د که خط منکسر در نزدیک به چهار راهی به یک خط ننشان میده

غیر منکسر تبدیل میگردد. بعضی اوقات در ختم این خط نقطه یی 

لین ها به مسیر های جداگانه از هم جدا میشوند، پس باید با دیدن این 

 گیرانندمورد نیاز رفته، لین خط به زودترین فرصت ممکنه به 

 نمود.  

ینا خط که دو لین را از هم جدا میکند، اکثر سرک های دو لینه ورج

ندارد. در همچو سرک ها در صورت عدم موجودیت لوحه های 

منع سبقت میتوان از واسطه کم سرعت از سمت چپ آن در 

 صورت فرصت بودن سرک طرف مقابل سبقت نمود. 

نشان دهنده  :(Solide White Lines) سفید منکسرخطوط غیر 

دور میخورد، بهتر است در نزدیکی  است که لین به سمت دیگر آن

چهاراهی و دیگر نقاط که تغیر لین خطر دارد، لین رانندگی خویش  

 (. مایدنرا تبدیل نکرد )قبل از رسیدن به این محل باید لین را تبدیل 

خط سفید غیر منکسر همچنان نشان دهنده کنار راست سرک 

 میباشد. 

ر به کدام سمت روی سرک نشان میدهد که لین مذکو تیر سفید

 میرود. 

نگ وسایط نیز با خط سفید از هم جدا یخط توقف، پیاده رو و پارک

 میشوند.    
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 دنباشمیمستقیم و یا کج  لین ها یر سفیدت
(White lane arrows are curved or straight):  در

صورتیکه یک لین دارای تیر کج باشد به این معنی که لین متذکره 
صرف به همان سمت دور میخورد و وسایط که میخواهند مستقیم 

به زودترین فرصت بیرون شوند. در  متذکره بروند، باید از لین
نی که باشند به این مع چسپیدهصورتیکه تیر کج و تیر مستقیم باهم 

دور خورد، اگر  تیرمستقیم و یا به سمت از لین متذکره میتوان 
مسیر حرکت شما یکی از مسیر ها باشد میتوان از این لین استفاده 

 کرد.
 

دو  :(Double Solid white lines) سفید منکسردو خط غیر 

 .میسازدلین ترافیک که در عین مسیر در حرکت اند را از هم جدا 

میسازند. مثالً لین  اکثراً لین های خاص را از لین های عمومی جدا

( و لین HOVهای که استفاده آن برای وسایط خاص مجاز است )

س از این . پ)که تمام وسایط بدون استثنی از آن استفاده میکنند(های عمومی 

دخولی که  محلدیگر عبور نمود. صرف از خط نمی توان به لین 

 شد. دیگر داخل لینمیتوان ، میباشداجازه دخول به لین متذکره 

 

این  :(Yield ahead symbol) ببین و بگذردر پیشرو سمبول *

 گذرمحل ببین و ببه سمبول یک مثلت سفید است که قبل از رسیدن 

 نمایان میگردد.  )احتیاط(

به معنی احتیاط، مراعات حق اولیت، بگذر در صورت صاف بودن *ببین و بگذر: 

موجود نیست باید حق اولیت شاره ترافیک معموالً در چهاراهی های که اجاده. 

که اول به چهاراهی و یا سه راهی رسید حق  رانندههر  نصب میباشد. مراعت گردد،

در صورت  دارد، در صورت فرصت بودن جاده میتوان عبور کرد. را اول عبور

  فرصت نه بودن جاده باید توقف کرد. 

 

 

 عبارت از  خط ببین و بگذر :(Yild Line) خط ببین و بگذر

از یک کنار جاده تا  خطیک که در امتداد  مجموعه مثلث های است

نشان دهنده محل احتیاط )ببین و اند.  ترسیم شده گر جادهیکنار د

بگذر( بوده و در صورت ضرورت باید توقف نمود. این خط 

 دیده میشود.  ها معموالً چهاراهی

 On three-laneه که وسایط )های سه لین در جاده

roads)  عالمه های اندبه جهت های مختلف در حال حرکت ،

نشان خواهند داد که چه وقت وسایط هر دو طرف  جادهروی 

میتوان از لین وسط برای سبقت و یا دور خوردن به سمت چپ 

 استفاده کرد. 

، در هر دو طرف آن باشدزرد  منکسرخط دارای  وسطیاگر لین 

 بقت استفاده نمود. وسایط هر دو طرف میتوان از این لین برای س
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 خطهمراه با  منکسربا خط زرد غیر  وسطیاگر هر دو طرف لین 

ترسیم شده باشد، وسایط هر دو طرف میتوان از این  منکسرزرد 

لین برای دور خوردن به سمت چپ استفاده کرد. اما به خاطر باید 

ین لین طی ا فیت فاصله را در 150داشت که نمیتوان بیشتر از 

 نمود. 

این لین ها در شاهراه ها با  :(HOV) مخصوصسایط های ولین 

خاص اند لین های  HOV. لوزی های در وسط لین نشانی شده اند

)همچو و یا موانع  منکسرکه از لین های عمومی توسط دو خط غیر 

جدا میشوند. این لین ها در جریان  کانکریت، پایه های فلزی و غیره(

ین میباشد. ا قابل استفادهوسایط خاص  صرف توسطبیروبار  اوقات

از که لین ها برای وسایط همچو سرویس، موتر سایکل ها، وسایط 

سرنشینان آن میکنند و وسایط که تعداد تیل پاک خاص استفاده 

 قابل استفادهمساوی و یا بیشتر از تعداد ضرورت لین باشند، 

وسایط را حد اقل سرنشنینان  دلوحه های کنار جاده تعدا میباشد. 

د که میتوان از این لین ها استفاده نمود )به استثنی وسایط ننشان میده

حه ین لوا که تیل پاک خاص استفاده میکنند و موتر سایکل ها(. در

 آن کمتر باشد( سرنشینان)وسایط که تعداد ها نیز ساعات که وسایط عادی 

 میباشد.  میباشدنمیتوانند روی آن رانندگی نمود، 

از لین عادی توسط موانع از هم جدا شده  HOVکه لین در صورتی

ک یباشند به این معنی است که برای اوقات محدود روز ترافیک از 

دیگر روز از سمت و در اوقات محدود  بوده سمت در آن در حرکت

 مقابل آن. 

شده بایسکل ها  ریزرفاین اشکال لوزی شکل برای سرک های 

 نیز استعمال میگردند. 

 

به این معنی که قوانین  :(A painted curb) شده کرب رنگ

نظر در آن محل در  خویش راخاص برای پارک نمودن وسایط 

بگیرید. معموالً رنگ های مختلف کرب ارایه کننده اهداف ذیل 

 میباشد: 

، اشخاصمیتوان برای وقت کافی برای پاین و باال کردن  -- سفید

 توقف کرد

، هواسطمیتوان برای وقت کافی برای تخلیه و یا بار کردن  --زرد 

 توقف کرد.

 دریور باید با موتر خود باشد. 

 است منعنگ و پارکانتظار توقف،  --سرخ 

 معلولین ریزرف میباشدمعیوبین و نگ برای یپارک --آبی 
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 : (Section 3) بخش سوم

 ()دریوری ایمنی( Safe Driving) مصؤندریوری 

 

 

 

 

 

 

 

، شما مسولیت رانندگی را یشنیدمین واسطههر زمانیکه شما به جلو 

و  احترام نموده را قبول میکنید. شما باید به قوانین دریوری ورجینا

 ، سرنشینانخودمصؤنیت  مسؤلشما باید آنرا مراعات نماید، 

اطراف تان و بایسکل رانان روی جاده،  وسایط، دیگر خودواسطه 

 باشید. 

 :(Hand Positionگی )ها در جریان رانند موقعیت دست

باید باالی چوکی رانندگی مستقیم و راحت نشست، هر دو دست را 

فکر کنید که اشترنگ موتر شما یک ساعت بگذارید، شترنگ اباالی 

بجه قرار  8بجه و  4، باید موقعیت دست های تان در نقطه است

شترنگ را با انگشتان و انگشت شصت تان نگهدارید. از ابگیرد. 

 نگهداشتن و یا چرخاندن اشترنگ توسط کف دست، خودداری کنید. 
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 (Speed Limits)حد مجاز سرعت روی جاده 

از باالترین سرعت حد اعظم مجاز سرعت روی جاده عبارت 

. شما میباشددر شرایط نورمال روی همان جاده  قانونی رانندگی

اما سرعت  نماییدرانندگی  از سرعت درج شده میتوانید آهسته تر

 بیشتر، غیر قانونی است.

اده ج روی به اساس قانون اگر کار ساختمانی و شرایط ناگوار دیگر

 ،لوحه هادرج شده وجود داشته باشد، رانندگی مساوی به سرعت 

سرعت درج شده روی لوحه ها باید آهسته تر از  میباشدخطرناک 

 نمود.  رانندگی

 در قانون ورجینان استفاده از آله کشف رادار غیر قانونی است. 

 حد اکثر سرعت وسایط مسافر بری و موترسایکل ها
 سرعت متفاوت در لوحه های کنار جاده درج شده باشد()به استثنی اینکه 

 نوع شاهراه یا زون حدود سرعت

 شاهراه که دو ایالت را باهم وصل میکند مایل فی ساعت 70

 شاهراه های داخل ایالتی مایل فی ساعت 55

 سرک های روستایی و سرک های خامه مایل فی ساعت 35

 مایل فی ساعت 25

 ساحاتمکتب، تجارتی و رهایشی )در  ساحات

مکتب در صورت نصب لوحه سرعت باید سرعت 

مایل فی ساعت را حفظ کرد در غیر آن  25

جاده را  درج شده لوحه های سرعت نورمال مجاز

 د(نیحفظ ک
 

 

 :(Stopping) توقف

 :نمودتوقف  هدر موارد ذیل باید همیشدر جریان رانندگی 

  ،در تمام لوحه های توقف، اشاره های سرخ ترافیکی

 و روشن میشود خاموشاشاره های سرخ ترافیکی که 

  زمانیکه از یک سرک عمومی داخل یک کوچه و یا از

 یک پیاده رو، تعمیر و یا پارکنگ عبور میکنید.

  و  خاموشدر محل عبور ریل که چراع در حالت

 روشن شدن باشد

 اختمانی از شما بخواهند که زمانیکه رهنما های محل س

 توقف کیند.

  اشخاص پیاده رو که میخواهند از چهاراهی های فرعی عبور

 کنند

  پولیس از شما بخواهد که توقف کنید. اگر اشاره توقف

افسر قانون تنفیذ را مراعات نکنید و افسر پولیس شما 

 د، به اساس کالسیرا دنبال کند و بنابر حادثه کشته شو

 قانون شما مجرم هستید.  4

 در محل حادثه ترافیکی 

در صورت رسیدن به محل لوحه توقف. اگر واسطه پیشروی 

شما حرکت کرد، شما باید تا زمان فرصت شدن سرک توقف 

 نماید.  
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 : (Stopping for School Buses) مکتبوسایط توقف برای 

که اطفال از  توقف کنند یزمانموتر های سرخ در تصویر باید تا 

 ساحه را ترک، و موتر مکتب حرکت کند.  موتر مکتب پاین،

 که ایستاد است و  از هر سمتیکه به نزدیک موتر مکتب

چراغ آن خاموش و روشن میشود، و لوحه توقف بغلی 

ین متعلمباید تا زمانیکه ، برسید، باشدرا نیز باز نموده 

صاف نشده و موتر پیشروی راه محل را ترک نکرده، 

 مکتب حرکت نه کرده باید متوقف ماند.

 

  را باال و یا پاین میکند، و  متعلمینزمانیکه موتر مکتب

  توقف نمود. ، باز هم باید نباشدروشن موتر مکتب  اشاره

 

 

  زمانیکه شما از جانب مقابل موتر مکتب در حرکت

ز ( اسرک رفت و آمد توسط مانعه )گلدان، کتاره باشید و

، میتوانید به حرکت خود ادامه بدهید اما باشدم جدا شده ه

متوجه اطفال باشید که شاید ناگهان از سرک عبور 

 نمایند.  

 

 

 : (Stopping Distance) فاصله توقف

مان نقش دارد: ز فاصله که موتر ایستاد میشود تعییندر سه فکتور 

 درک، فاصله عکس العمل، فاصله بریک. 

عبارت از زمان است که شما  (:Perception Timeزمان درک )

 ین زمان تشخیص میکنید.ا یک خطر را در

فاصله است که  (:Reaction Distanceفاصله عکس العمل )

موتر شما فاصله متذکره را از زمان تشخیص خطر الی پا بر بریک 

 .ماندن طی میکند

فاصله است که موتر شما  :(Braking Distanceفاصله بریک )

 بعد از بریک گرفتن طی میکند.

ه کآب و هوا، دید، وضیعیت فزیکی و روحی دریور فکتور های اند 

زمان درک خطر، فاصله عکس العمل و فاصله بریک را متاثر 

ستقیم با سرعت، وضیعیت بریک میسازد. فاصله بریک ارتباط م

نوعیت سرک دارد. به طور مثال سرک های  و یر های موتراتها، 

 تر فاصله بریک را دو چند میسازد.  
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 ، هموارصله توقف روی جاده خشکفااوسط 

Average topping distance on dry, level pavement 

 

 واسطه سرعت فاصله توقف

 مایل فی ساعت 25 فوت 85

 مایل فی ساعت 35 فوت 135

 ساعت مایل فی 45 فوت 195

 مایل فی ساعت 55 فوت 265

 مایل فی ساعت 65 فوت 344
 

در صورتیکه واسطه شما  :(Antilock Brakesی الک )تبریک های ان

د، باید طرز استعمال آنرا بدانید. کتاب نی الک باشتدارای بریک های ان

رهنما واسطه تانرا مطالعه نموده و قبل از آغاز دریوری استعمال آنرا 

مپ پتمرین کنید. به خاطر داشته باشید، بریک های انتی الک را هیچ وقت 

 . )تکراراً  بریک گرفتن و رها نمودن آن در زمان توقف(نکنید 

در صورتیکه با نگاه   :(Yielding the Right-of-Way)ببین و بگذر 

کردن و آهسته کردن سرعت نتوانید به جاده عمومی بدون خطر داخل 

 میباشد.  توقف معنیبه  گذرببین و بین حالت ا شوید، در

 مثال ببین و بگذر و حق اولیت عبور:  

 زمان هی در را هرگاه دو واسطه از دو مسیر مختلف به چهار

طه اول حق اول عبور از چهاراهی برسند، واس های متفاوت

 را دارد.

  به  عین زمانهرگاه دو واسطه از دو مسیر مختلف در

چهاراهی که بدون لوحه های ترافیکی اند، برسند، واسطه 

 طرف راست حق اول عبور را دارد.

   در صورت که اشاره های ترافیکی در یک چهاراهی غیر

ی باید توقف فعال باشند، تمام وسایط با رسیدن به چهاراه

 نمایند. واسطه طرف راست حق اول عبور را دارد. 

   که از رمپ* داخل شاهراه میشوند، باید توقف نموده  دریوران

و به وسایط که در شاهراه در حرکت اند حق اولیت و اجازه 

 عبور داده شود.

  دریور که داخل چهاراهی میشود باید به وسایط که از قبل داخل

 . را دهیدلیت و اجازه عبور چهاراهی اند حق او

   زمانیکه اشخاص در محل پیاده رو در کنار چهاراهی عبور

عبور داده شود. به خاطر باید داشت  باید به آنها اجازهمیکنند، 

که در دور خوردن با چراغ سرخ خطر جدی برای اشخاص 

 احتیاط کرد.  همیشهپیاده میباشد. پس باید 

  در زمان عبور جنازه باید( احتیاطYieldنمود ) ، از میان

قطار جنازه عبور نکنید، به استثنی ایکه افسر رهنما شما را 

هدایت به عبور نماید. واسطه که قطار جنازه را راهنمایی 

وسایط .  نماییدمیکند باید تمام قوانین روی جاده را مراعات 

دیگر جنازه باید جنازه را با احتیاط و بدون توقف تعقیب 

برای اینکه نشان دهند که بخش قطار جنازه اند باید نمایند. 

 چراغ های دبل )چراغ های خطر( خویش را روشن نمایند. 

  ،باید به تمام قطار های نظامی حق اولیت عبور داده شود

 وقت قطار وسایط نظامی را قطع و یا تعقیب نه کنید. هیچ
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 دنآن خاموش و روشن میشو های که چراغ اجازه عبور به وسایط

(Yielding to Vehicles with Flasing Lights): 

دریور اگر واسطه را روی جاده ببیند که چراغ آبی، سرخ، زرد و یا 

 . نمایدسفید آن خاموش و روشن میشود، باید اقدام الزم 

 : (Stopped Vehicles) واسطه متوقف شده

  چهار لینه متوقف با نزدیک شدن به واسطه که در شاهراه

بوده و چراغ آن نیز خاموش و روشن میشود، در صورت 

که مشکل تبدیل نمودن لین نباشد، باید یک لین را در میان 

شود. اگر قادر به تبدیل  هگذاشته و به دریوری ادامه داد

نمودن لین نبودید، سرعت را کم ساخته و با احتیاط به 

از این قانون تخلف در صورت . داده شوددریوری ادامه 

تعلیق نموده و پاینت  یسنس دریوری راننده رامحکمه ال

 خواهند نمود. شانهای تخلف را درج سابقه دریوری 

  فوت  500موتر اطفایه که مصروف وظیفه میباشد، باید

 دورتر از آن واسطه خویش را  پارک کرد. 

 نزدیک شدن به واسطه در یک مسیر در  حرکت اند

(Approaching Vehicles—same direction): 

 ( واسطه عاجلEmergency که چراغ آن خاموش و )

 فوت از آن فاصله را حفظ کرد. 500روشن میشود، باید 

  در صورتیکه وسایط پولیس، اطفایه، وسایط نجات و یا

امبوالنس که چراغ آن خاموش و روشن میشود و یا هارنگ 

میزند، و در عقب واسطه شما در عین مسیر در حرکت 

باشد،  باید با احتیاط در کنار راست جاده الی عبور وسایط 

 فوق الذکر توقب نمود. 

 

 ل در حرکت استکه از مسیر مقابنزدیک شدن به واسطه 

(Approaching vehicles—opposite direction) 

 ( در صورت که واسطه عاجلEmergency که چراغ آن )

خاموش و روشن میشود، از جانب مقابل شما روی جاده که 

بدون خط وسطی روی جاده میباشد در حرکت باشد، با 

نزدیک شدن واسطه متذکره شما باید به کنار سرک رفته و 

 واسطه عاجل توقف نمود.  الی عبور

 در محالت کار شاهراه ها این امر قابل تطبیق نیست. 

 (:Roundaboutsی جزیره مانند )چهاراهی ها

Roundabout, rotaries, intersections   وTraffic circle 

عبارت از چهاراهی های اند که در وسط خود دارای یک جزیره 

یک و یا بیشتر از یک لین باشند. این چهاراهی میتواند دارای میباشند. 

وسایط که داخل این چهاراهی ها میشوند باید قبل از داخل شدن به 

چهاراهی ها قانون راست به چپ را مراعات و واسطه که اول داخل 

چهاراهی شده حق اول عبور داده شود. هر سرک که با این نوع 

نصب و یا ( Yieldدر ختم آن لوحه احتیاط ) چهاراهی ها وصل میشوند

یگر ها و د Rotaryگر چه ا خطوط احتیاط روی سرک موجود میباشد.

circle .ها دارای لوحه های توقف خواهند بود    
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اشاره  نموده،با نزدیک شدن به همچو چهاراهی ها، سرعت را کم 

اگر طرف راست دور دور خوردن واسطه خویش را روشن نماید. 

چهاراهی دریوری نمود، و اگر مستقیم میخورید باید در لین راست 

میروید، میتوان در هر دو لین دریوری نمود )در صورت که 

چهاراهی دارای دو لین باشد( و اگر طرف چپ دور میخوردید در 

 لین چپ دریوری نماید.

 

 

 

معلومات بیشتر جهت دریوری مسؤن در چهارهی ها را میتوان از 

آورد. ویب سایت ریاست ترافیک ورجینا بدست 

roundbaouts.asp-http://www.virginiadot.org/info/faq 

 

 از چهاراهی ها مصؤنانهعبور نکات 

(Tips for driving safely through a roundabout) : 

 ی ، سرعت را کم کنید، لوحه هابا رسیدن به چهاراهی

این لوحه ها در  را ببینید. لوحه های جهتسرک ها و 

( شما را کمک Exitشناخت و تثبیط سرک خروجی )

میکند. این لوحه های ترافیکی در امتداد سرک قبل از 

 رسیدن به چهاراهی ها نصب میباشند. 

   به افراد پیاده رو و بایسکل هابا رسیدن به چهاراهی ها 

Yield  .نموده و قانون حق اول عبور را مراعات نماید

 داده خل چهاراهی اند، اجازه عبوروسایط که از قبل دا

شود. بعضی اوقات محالت دخولی با لوحه های احتیاط 

(Yield( توقف ،)Stop و یا لوحه ترافیکی ) دیگر

کنترول میشود. در صورت صاف بودن راه میتوان از 

 چهاراهی عبور نمود. 

 ه داخل چهاراهی میباشید، تا زمانیکه آماده بیرون زمانیک

شدن از چهاراهی نشده اید در لین که قرار دارید 

در زمان بیرون شدن از چهاراهی اشاره دریوری کنید. 

راست خود را روشن کنید تا دریوران  ندور خورد

 اطراف شما بدانند که شما از چهارهای بیرون میشوید. 

 هو یا کنار خود را مشاهد تا زمانیکه موتر های عقب 

 بیرون نشوید. چهاراهیننموده اید لین را تبدیل و یا از 

 Blind)غیر قابل دید( ) وسایط شاید در ساحه کور

Spot)  موتر تان قرار داشته باشند که این وسایط در

عقب نما موتر تان قابل دید نیستند. با سرعت از باالی 

ا موتر دیگر در شانه خود ساحه کور موتر را ببینید ت

 ساحه متذکره در حال حرکت نباشد.
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 :(Changing Lanes) تبدیل نمودن لین ها

 است سطه شمااوموتر های که در عقب قبل از تبدیل نمودن لین ها، 

دیده شوند. بعداً  واسطه شمابغلی و داخلی  شیشه های عقبباید در 

ا لین رتا دریور عقب تان بفهمد که شما  کردهاشاره موتر را روشن 

موتر های دیگر که قصد داخل شدن به عین لین را  تبدیل میکنید. 

 د()غیر قابل دی دارند، دیده شود. قبل از تبدیل نمودن لین ساحه کور

موتر خویش را ببینید که شاید موتر دیگر در ساحه کور موتر تان 

 قرار داشته باشد. 

لین، سبقت، داخل شدن و یا خارج شدن از  در زمان تبدیل کردن

را روشن و ساحه  /تبدیلی لینشاهراه باید همیشه اشاره دور خوردن

واسطه شما و بغل موتر دیده شود که در کنار  غیر قابل دید )کور(

ده در حرکت نباشد. در صورتیکه در جاده دیگر روی جا واسطه

عت وسایط چند لینه در حرکت باشید و سرعت تان نسبت به سر

 ، باید در لین که در سمت راست جادهدیگر روی جاده کمتر باشد

 . کنیدقرار دارد راننده گی 

 (Passingسبقت )

 When Passingنیکه از وسایط دیگر سبقت میکنید )زما

another vehicle) 

  قبل از سبقت باید متوجه وسایط که در پیشروی، عقب و

د، نقرار دار شماواسطه   (کورغیر قابل دید ) ساحه

شوید. اشاره را روشن و سرعت را نسبت به موتر که 

از آن سبقت میکنید زیاد بسازید. زمانیکه سبقت تکمیل 

شد و موتر که از آن سبقت صورت گرفته در عقب نما 

تان نمایان شد، باید به زودترین فرصت به لین واسطه 

    . کنیدگی رفته و رانندطرف راست 

 رعت خویش را از سرعت تعین شده هیچوقت نمیتوانید س

 زیاد ساخت، خالف قانون است. 

  یل متکمحل منع سبقت به باید قبل از رسیدن را سبقت

و ادامه منع سبقت  نمود. در صورت رسیدن به محل

 خالف قانون میباشد.  دریوری در لین چپ،

  چپ  ناشاره دور خورد می نمایداگر از موتر که سبقت

از لین طرف شما میتوانید  ،درا روشن کرده باشخویش 

ه کرد بخاطریکباید باز هم احتیاط راست آن سبقت نماید. 

موتر متذکره شاید ساحه دید شما را قید کرده باشد و 

موتر های دیگر برای تان معلوم نشود. در صورت که 

جای کافی نباشد و موتر از سرک خارج میشود، باید به 

  د. ویلین راست تیر نش

 بایسکل، موپد، موترسایکل و دیگر وسایط  با رسیدن به

خورد، باید سرعت را کم ساخته و حد اقل سه فوت 

 فاصله از آن گرفته شود. 

 نید، نک و یا کم وقتیکه سبقت تکمیل شد، سرعت را زیاد

 سرعت ثابت را نگهدارید. 
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 در موارد ذیل سبقت غیر قانونی و خطرناک است

(Passing is unlawful and unsafe): 

  سر بلندی )روی تپه(، گوالیی، چهاراهی، محل عبور

ریل به استثنی سرک های که دارای دو لین و یا بیشتر 

 . میباشنددر عین مسیر 

 خارج از سرک و یا در محل شولدر سرک 

  زمانیکه موتر مکتب شاگردان مکتب را در یک سرک

ه )به استثنی اینک عمومی و یا شخصی باال و یا پاین میکند

جاده رفت و آمد سرکت توسط مانعه و یا گلدادن که مانع عبور 

  (میشود، جدا شده باشد.

 در سمت چپ تان باشد.  منکسریر زمانیکه خط غ 

Over-Correcting )اور کرکتنگ( 

به  رانندگیرا در جریان واسطه زمانیکه دریور اشترنگ 

 ین حالت تایرا سرعت دور بدهد، این حالت رخ میدهد. در

 ،دنخوربدور  قرار است موتر به سمت مخالف که یهای عقب

 .میرودرول موتر از دست د، در نتیجه کنتنکش میشو

 بار میایند، حادثات یک اکثر حادثات که در نتیجه اورکرکتنگ

موتره بوده و اکثرا قابل جلوگیری میباشند. دریور باید همیشه 

الیی ها عبور میکنید سرعت بیدار و آگاه باشد. زمانیکه از گو

را کم ساخته و بیشتر احتیاط کنید. در صورت مواجه شدن با 

همچو حالت وارخطا نشوید، سرعت را به شکل تدریجی کم 

کنید، به سمت که در حرکت هستید نگاه کنید، و آهسته آهسته 

 . برویدو لین مورد نیاز دوباره به سرک 

 (Turning) دور خوردن

در لین که در جوار  به طرف راست خوردندر زمان دور 

کرب قرار دارد باید رانندگی کرد. اشاره دور خوردن هر 

که میخواهید دور بخورید روشن کنید. اشاره باید حد را سمت 

. شودفوت قبل از دورخورد روشن  100ثانیه  و یا  4-3اقل 

 یا سمت چپ خویش را نگاه کنید که شاید افراد پیاده رو و

. قبل از دور باشندید از سمت چپ در حال حرکت وسایط شا

خوردن و در جریان دور خوردن آهسته بریک گرفته دور 

اشاره توقف لوحه توقف و یا موجودیت  بخورید. در صورت

باید قبل از دور خوردن توقف کامل نمود.  ،در چهاراهی

 (ه است)قسمت متباقی در باال ذکر شد

: (To Make a left Turn) دور خوردن به سمت چپ

ه و در که به سمت چپ قرار دارد اختیار نمودرا آخرین لین 

به استثنی اینکه خطوط رهنما روی سرکت  آن دریوری کنید،

مت س به مسیر دیگر را برای تان بدهد و یا بیشتر از یک لین

رای شما میتوانید در لین که ب تچپ دور بخورد، در آنصور

قبل  .نموداست، راندگی  هاراهی بهترد از عبور از چتان بع

را مستقیم  واسطه یر های پیشروااز داخل شدن به چهاراهی ت

که این  .تا زمان رسیدن به محل که باید دور خورد داشتهنگاه 

حالت در صورت تصادم از عقب مانع عبور شما به سمت 

، میشود، زمانیکه راه مخالف که موتر ها در حرکت است

به سمت شما در حرکت نبود و  یاده رو و بایسکلصاف بود، پ

یا موتر از سمت مخالف تان نبود، احتیاط نموده و به سمت 

 چپ دور بخورید. 
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زمانیکه دو موتر از استقادمت های مخالف در یک چهارای به یک 

دیگر نزدیک میشوند و هر دو قصد دور خودن به سمت چپ را 

ی پیشروقسمت داشته باشند، پس باید هر دو موتر با نزدیک شدن 

شان به طرف چپ دور بخورند، قسمیکه سیت مسافرین هر وسایط ای

 د. ندیگر قرار بگیردر پهلوی یک  واسطهدو 

 U :(U-Turn:)دور خوردن به شکل 

باید  هاین شکل دور خوردن در هر نقطه سرک اجازه نیست. همیش

و یا عالمه منع دور خوردن به  Uمتوجه عالمه منع دور خوردن 

بود )در صورت دیدن عالمه منع باید در آن نقطه دور  سمت چپ

نخورد(. در محالت تجارتی، بازار ها و شهر ها، دور خودن به 

صرف در چهاراهی ها مجاز اند. در شاهراه هیچوقت به  Uشکل 

 دور نخورید.  Uشکل 

مادنند را داشته باشید، باید اشاره  Uدر صورت که قصد دور خودن 

توقف نموده و متوجه ترافیک سمت مخالف ، کنیدچپ را روشن 

. در صورت صاف و جاده بوده و برای آنها حق اولیت داده شود

فرصت بودن سرک، دور خورده و لین راست سرک جاده مقابل را 

 اختیار کنید. 

 (Turn Signals) اشاره دور خوردن:

در صورت که پالن تبدیل نمودن لین، دور خوردن، داخل و یا 

خارج شدن از شاهراه را داشته باشید، اولتر از همه باید اشاره 

. روشن کردن اشاره دور کنیددرست دور خوردن را روشن 

به اساس قانون حتمی بوده، روشن کردن اشاره دور خودن  نخورد

د که سمت حرکت شما دریوران چهار دو بغل شما را متوجه میساز

 به کدام مسیر است. 

 100ثانیه و یا  4-3زمانیکه قصد دور خوردن را داشته باشید باید 

فوت قبل از دور خوردن اشاره دور خوردن موتر خود را روشن 

. بخاطر باید داشت دریوریکه قصد داخل شدن به لین شما را کنید

ید دریور دیگر دارد نمی فهمد که دقیقا شما کجا دور میخورید. شا

پیشروی شما را قید کند و دور بخورد. با تکمیل شدن دور خوردن 

 . کنیدو یا تبدیلی لین باید اشاره دور خوردن را خاموش 
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 Maintaining a Space) :(کوشنایمنی )حفظ فاصله 

Cussion) 

از وسایط اطراف خود با عث جلوگیری از وقوع  گرفتنفاصله 

در اطراف  هحوادث در حاالت اضطراری میشود. پس باید همیش

موتر خویش فاصله کافی را بجا گذاشت. مثالٌ همیشه در وسط لین 

در جلو و عقب موتر خویش جای کافی بجا  ههمیشو  کرددریوری 

  ند. نتا وسایط دیگر به آسانی عبور کرده بتوا گذاشت

از قاعده دو، سه و چهار ثانیه برای تشخیص فاصله کافی از موتر 

 خویش، استفاده نماید.  پیشرو

 فاصله میان دو موتر

فاصله میان دو موتر در ساحات سرعت تعین شده به اساس ثانیه قرار 

ذیل میباشد، در صورت مراعات آن دریور میتواند به آسانی در صورت 

 مشکل توقف نمود.

 35mphسرعت کمتر از  ثانیه 2

 45mph-35سرعت  ثانیه 3

 70mph-46سرعت  ثانیه 4

 

 استعمال قاعده ایجاد فاصله به ثانیه میان دو موتر:

 آن از  ربه موتر که در پیشروی تان قرار دارد و با عبو

یک شی ثابت مانند، پل، لوحه، دیوار، گوالیی و غیره 

 یک نگاه نموده و نقطه را نشانی کنید. 

 یه های که شما به عین نقطه میرسید حساب کنیدثان 

  نظر به سرعت تان اگر قبل از تکمیل شمارش ثانیه های

دو، سه، و یا چهار به نقطه متذکره برسید به این معنی 

 ینا کمتر است، در پیشرو شماکه فاصله شما با موتر 

 حالت سرعت را کمتر ساخته و فاصله را زیاد سازید. 

  رنگ  خراب، بیروبار وسایط روی سرک، کم یهوادر

شدن خطوط روی سرک و موجودیت مشکل تخنیکی در 

، باید یک ثانیه بیشتر از موتر جلو فاصله خویشواسطه 

 گرفت. 
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با تغیر سرعت و وضیعت سرک دریور باید فاصله بین دو واسطه 

 را تغیر دهد. 

ثانیه است. زمان  تقریباً نیمکه دست عکس العمل نشان میدهد زمان 

ثانیه است، این زمان بدون در نظر داشت ¾ تقریباً  عکس العمل پا

ه و غیر یخسته بودن دریور، اخذ ادویه برای مقصد تداوی، پریشان

دریور و  یباشد. وضیعیت سرک، سرعت، هوشیار و بیدار بودنم

حتی رانندگی در عقب واسطه باردار توانایی توقف واسطه را تغیر 

 میدهد.

 :نماید بیشترشرایط ذیل فاصله را با موتر پیشرو در 

Increase the following distance when driving 

 رانندگی عقب واسطه کالن که ساحه دید را محدود ساخته 

 در آب و هوای خراب و بیرو بار روی سرک 

 ( در زمان خارج شدن از سرک های تیز رفتارExpressway) 

 رانندگی عقب موتر سایکل 

 شدن زمان تیل گیت (Tailgated)   

به معنی اینکه واسطه عقب بسیار نزدیک به واسطه شما  تیل گیتنگ

رفتن در همچو شرایط، دفعتاٌ رانندگی میکند. در صورت قرار گ

، در صورت امکان لین رانندگی خود را تبدیل کنید، و نکنید بریک

)آهسته و مالیم پای خود را به برک نمودن  (Tab) تبیا بریک را 

تا اشاره بریک روشن شود و بعداً سرعت را کم سازید. این کار  برده(

 تیلگیتر )موتر عقب( را تشویق به سبقت و یا کاهش سرعت میکند. 

و فاصله معین از موتر عقب، موتر عقب را  با حفظ سرعت ثابت

ته را داش کمک میکنید. زمانیکه تصمیم کم ساختن سرعت و توقف

 تا راننده عقب تان بفهمد.  نموده تبباشید، بریک را 

 (searchingجستجو )

جستجو به این معنی که دیدن هر نوع شی در اطراف خود که در 

جریان دریوری پیشروی تان میاید. زمانیکه جستجو اشیا را میکنید 

، باید چشم ها در حرکت باشد و نکنیدباید دوامدار به یک نقطه نگاه 

 اشیای اطراف خویش را دید و ارزیابی نمود. 

شما را در تشخیص خطر  ،(Looking Ahead) پیشرو دیدنبه 

عکس العمل  در رابطهتا و به شما وقت کافی را میدهد  نمودهکمک 

دریوران ماهر و با تجربه ساحه نموده و اقدام الزم صورت گیرد. 

خود را میبینند که در شهر ها برابر یک  پیشروثانیه  30الی  20

در جریان دریوری از دیدن به وسط سرک جلوگیری بالک است. 

نماید. از یک کنار سرک به کنار دیگر سرک دیده، لوحه ها و 

 شاره های ترافیکی کنار سرک،  وسایط و مردم را ببینید.  ا

 :یر معمول روی جاده را جستجو نمایدفعالیت های غ

Search for clues on the road :  موتر، بریک گرفتن  دیدن دودبا

یر وسایط دیگر نشاندهنده این است که واسطه اوسایط دیگر، دور خوردن ت

اص پیاده رو، بایسکل ها و دیگر ه مسیر شما خواهد آمد. متوجه اشخدیگر ب

 وسایط نقلیه آهسته رفتار باشید.  

 When driving in rural) در زمان دریوری در اطراف

areas) وجی وسایط متوجه چهار راهی های مخفی و سرک خر

ه ها و سرک های با شرایط مختلف باشید. خانه ها، گوالیی ها، تپ

سایط زیاد بار شده، و متوجه وسایط دیگر، بالخصوص الری ها،

 وسایط آهسته رفتار و بایسکل ها باشید.

mailto:asrarg@yahoo.com


جمله را اصالح لطفاٌ  ،گرامری و یا ر صورت اشتباه قلمیسالم برادران و خواهران، د برای افغانها: ورجیناترجمه دری رهنما دریوری 

 March 31, 2016                                               غنیمحمد اسرار داکتر با احترام، بفرستید.  asrarg@yahoo.comو به ایمیل 

31 

 

 

 

 

طرف باز ت و قبل از داخل شدن به چهار راهی ها از چپ به راس

احتماالٌ وسایط  . با رسیدن به محل سرک کهچپ را بار دوم ببینید

ین حالت ا دیگر، مردم یا حیوانات از عین مسیر عبور میکنند، در

الی بودن راه میتوان عبور در صورت خ هر دو طرف را دیده و

نمود. این محالت عبارت اند از چهاراهی ها، محل عبور افراد پیاده 

مارکیت ها، محالت کار و میدان های بازی. در هر چهاراهی رو، 

باید اول به طرف چپ نگاه نموده بخاطریکه وسایط که از طرف 

 رمیایند نزدیکتر به شما میباشند، بعدا طرف راست دیده و د پچ

 . دیده شودقبل از عبور یک مرتبه باز به طرف چپ  باید ریاخ

تفاده از عقب نما داخلی با اس (Looking Behid) ن به عقب:ددی

ثانیه وسایط عقب  10موتر به شکل مکرر تقریبا یک بار در هر 

که کدام موتر دیگر بسیار  میدخود را ببینید. با دیدن به عقب میفه

نزدیک و یا با سرعت زیاد دریوری نمیکند. در زمان تبدیل نمودن 

، کم کردن سرعت و یا ادامه کردن )عقب رفتن( لین سرک، ریورس

 دریوری  باید وسایط عقب را دید. 

 )ساحه غیر قابل دید( (Blind Spotساحه کور )

ساحه خطر دو طرف موتر است که در هر دو عقب نما  از عبارت

 به موتر قابل دید نیست. ساحه کور را میتوان با دور دادن سر

با تبدیل طرف شانه و دین ساحه مستقیماٌ توسط چشم ها میباشد. 

جام اننمودن لین دریوری و یا سبقط از واسطه دیگر این کار را باید 

 . داد

این کار خطرناک  ،دریوری نکنیدهرگز در ساحه کور وسایط دیگر 

 بینید.  را نمی خود است مثل اینکه شما ساحه کور خور

 :(Sharing the Road) استفاده مشترک از سرک

ه رو، افراد پیاد :دیگران استفاده میکننددریوران سرک را مشترکاٌ با 

بایسکل ها، موپد ها و موتر سایکل ها، الری ها و موتر های 

سرویس، وسایط که وسایط دیگر را با خود بسته کرده و سایز های 

مختلف وسایط دیگر. پس شما مسولیت دارید که از اشتباهات دیگر 

 .کنیدهداری خود را نگ سرنشینان واسطهخود و 

  

معموالٌ سه نوع افراد پیاده در  :(Pedestrians) افراد پیاده رو

اکثر حوادث دخیل میباشند: اطفال، بزرگ ساالن و جوانان نشه با 

 الکول و مواد مخدر

 

  در اطراف مکتب، میدان های بازی و مناطق مسکونی که

 سرک ها ازبازی و یا مشغول سال داطفال خورشاید 

 شود.زیادتر احتیاط  عبور کنند،

 و  نمتوجه اشخاص بزرگ سال باشید بخاطریکه دید

شان ضعیف میباشد. بخاطر داشه باشید که بزرگ ایشنیدن 

 ساالن و معیوبین آهسته تر حرکت میکنند. 

 افراد  متوجه هبا عبور از چهاراهی های کوچک همیش

ند، نها حق عبور اول را دارپیاده رو باشید بخاطریکه آ

 شما حرکت کنید. بعد از عبور کامل ایشان

 متوجه افراد پیاده رو باشید، سرعت را کم ساخته و  ههمیش

 آماده توقف باشید.  
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به عنوان وسیله نقلیه در نظر یسکل ها با :(Bicycles) بایسکل ها
و مانند وسایط نقلیه باید قوانین روی جاده را مراعات  دنمیشو گرفته

اند،  اطفال بایسکل نمایند، اما بخاطر باید داشت که اکثر راننده گان
اطفال شاید از قوانین آگاه نباشند و قوانین را مراعات نخواهند نمود. 

با نزدیک شدن به بایسکل سرعت را کم ساخته، قانون ایالتی این 
ر بایسکل عبو سه فوت باید از جوار ها ایجاد فاصلده بناست که ران

.  با عبور از جوار بایسکل فاصله کافی بگیرید و آماده توقف نماید
 توجه بایسکل ها در تمام سرک های عامه باشید. مآنی نیز باشید. 

، وسایط بازیچه در شاه راه وسایط نقلیه برقیبایسکل ها،  گیرانند
 های داخل ایالتی منع اند. 

 
مایل فی  35رانندن موپد با سرعت بیشتر از  (:Mopedsموپد ها )

ساعت و رانندن آن در شاه راه های ایالتی خالف قانون است. در 
مایل فی ساعت در  35صورت رانندن موپد با سرعت بیشتر از 

حقیقت مانند رانندن موترسایکل است که باید قوانین قابل تطبیق 
ین حالت باید ا ود تطبیق نمود، دررانندن موتر سایکل را باالی خ

موپد راجستر شده و دارای نمبر پلیت و راننده آن باید دارای 
 مقید به موترسایکل باشد. الیسنسدریوری و یا  الیسنس

ساله باشد و تمام قوانین روی جاده را  16راننده موپد باید حد اقل 
مراعات نماید. باید یک کارت هویت تصدیق شده را همیش با خود 

دریوری باشد( این کارت باید  الیسنسداشته باشد )حتمی نیست که 
حاوی نام، آدرس و تاریخ تولد باشد. دریوران باید با راننده گان 

 دریوان برخورد قانونی نمایند.  سایرموپد مانند 
راننده و راکبین باید هلمت )کاله آهنی( بپوشند، و در صورت 

نداشتن شیشه قدام باید عینک به چشم کنند. موپد باید راجستر شده 
 باشد.  (DMV) یریاست ترافیک ایالت

اما  ،نیستدریوری ضرورت  الیسنسموپد به  اگرچه برای رانندگی
دریوری شما بنابر تخلف از قانون باطل یا  الیسنسدر صورت که 

 ین حالت اجازه راندن موپد را ندارید.ا تعلیق شده باشد در
 

 (:Motorcyclesموترسایکل ها )
تقریباٌ نیم حادثات ترافیکی موترسایکل ها منتج به حادثه با وسایط 
دیگر میگردد و علت آن این است که راننده موتر سایکل را دیده 

  نمی باشد.  
 در بیشتر از نیم تکر ها اکثراٌ  .متوجه موتر سایکل ها باشید

دریوران دیگر موتر سایکل ها را تا اخرین لحظه دیده نمی 
باشند. دریوران در فکر دیدین وسایط که دارای چهار تیر 
اند میباشد و متوجه وسایط دو تیره نمیباشد، و سایز خورد 

بخاطر که تا وارتر میسازید ین کار را دشموتر سایکل ا
 خرین لحظه قابل دید نمی باشند. آ

 بنابر داشتن سایز   ساحه کور را ببینید: موتر سایکل ها
خورد آن میتوانند به بسیار آسانی در ساحه کور )غیر قابل 

. قبل از دور خوردن، تبدیل دید( واسطه شما قرار بگیرند
نمودن لین، بیرون شدن، ریورس کردن و عبور از 

 چهاراهی ها متوجه موترسایکل ها باشید. 

 ت نزدیک به موترسایکل )و دیگر وسایط( دریوری قهیچو
(Tailgate) اید ب گرفتن نکنید. فاصله کافی برای بریک

 هثانییک حفظ نمود و این کار را میتوان با اضافه نمودن 
خراب این  یهوان فاصله مصون انجام داد. در در قانو

 فاصله را دوچند سازید. 

 ل ها رسایکتد اگر چی مویپیشبین حرکات موترسایکل باش

مانند لین رانندگی عریض نیستند، با تغیر نمودن شرایط 

 دریوری آن شاید از تمام لین هرانند ،رانندگی و سرک

 استفاده نمود 
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یا یک سطح متغیر مانند یک مانعه بزرگ  یک توته خورد و
حرکت آنی موتر  وترسایکل خواهد بود، متوجهبه راننده م

سایکل در همان لین باید بود، هیچ وقت در جوار موتر 
  رانندگی نکنید. ،در یک لین دریوری کلسای

 :در صورت رانندگی با  موتر سایکل را دقیق ببین و بگذر
سرعت دقیق و فاصله دقیق را  ،موتر سایکل های خورد

قضاوت کرده نمیتوانید، قبل از داخل شدن به جاده موتر 
سایکل ها را دو بار ببینید و در صورت سبقت از ایشان از 

 احتیاط بیشتر کار گرفته شود.
سیتم ریل های  Norfolkدر (: Light Rail) ریل های کوچک 

. ریل های دنیاد میشو( Tideکوچک وجود دارد که بنام تاید )
کوچک از سرک مشترک با موتر سایکل ها و بایسکل ها استفاده 

ند. در ننقطه مشترک عبور میک 27مایل در  7.4میکنند و در مسیر 
با مراعات نمودن نقاط ذیل  Tideصورت رانندگی از محالت عبور 

 میتوان مسونتر دریوری نمود:
  باشید و همیشه لینوسایط ترافیک  جریان حرکتمتوجه تغیر 

 رانندگی را تعقیب نماید. 

 در ساحه خطوط ریل که باالتر از سطح زمین قرار  چ وقتهی
 رانندگی نکنید دارند،

 دو طرف را نگاه کنید هقبل از عبور خط ریل همیش 

  توقع عبور ریل در هر خط ریل باشیدهمیشه 

 عالمات و اشاره های ترافیکی را مراعات کنید ههمیش 
 دکنینرا تبدیل  ریل ، سبقط و خطفط ریل هیچ وقت توقدر محل خ 

  در صورت عدم موجودیت جای کافی آنطرف خط ریل
 هیچگاه کوشش عبور از خط ریل را نه نماید. 

 به برای معلومات بیشتر برای مصونیت های ریل های کوچک
757-ا با شماره و ی جعه نماییدرام www.gohrt.comصفحه 

 تماس شوید. به 222-6100
این وسایط برقی  :(Low Speed Vehicles) سرعتایط کم وس

فی ساعت در مایل  25تا  21چهار تایره دارای سرعت اعظمی 
ند روی سرک های عامه با نمیباشند. وسایط با سرعت کم میتوا

فی ساعت صرف توسط اشخاص که در مایل  35سرعت اعظمی 
که در جوار شان  یآموزشیسنس رانندگی و یا ال الیسنسدارای 

 د. این وسایطندریوری باشند، رانده شویسنس شخص معتبر با ال
یمه ر و بتباید مطابق به قوانین مسونیت فدرال و دارای اسناد راجس

ین کتگوری حساب ا د. وسایط کم سرعت میدان گلف درنباش
 نمیشوند. 
-کتورا، ترالری ها :RVsر و تیل-، تراکتور(Trucks) الری ها

( به RVsتیلر ها، موتر های سرویس و وسایط بوکسل شده )

فری اکثرا ، کمپر ها و ریل های سدار های اطاق ترشمول مو
، سرعت گرفته طوالنی، مرتفع و پهن میباشند. این وسایط آهسته

توقف و دور خوردن ضرورت دارند. همچان بیشتر برای فاصله 
د از همین لحاظ وقوع ندر اطراف خود دارساحه خطر وسیعتر 

 No) غیر قابل دید ساحه. این ساحات بنام وجود داردحادثه بیشتر 

Zone)  .در بغل، قدام و عقب که شامل ساحه منع ساحهیاد میشود 
کور میباشد ساحه که وسایط دیگر از راننده ناپدید میشود. شناختن 

 شود.باعث نجات زندگی تان می غیر قابل دیدساحه 
 ساحه غیر قابل دید در کنار (Side No-Zones) الری :

دارای ساحه وسیع  RVsتریلر، سرویس ها و -ها، تراکتور
No Zone  در هر دو طرف بوده و خطرناک میباشد

بیشتر در کنار خود در  هبخاطریکه این وسایط به فاصل
و  No Zoneاین ساحه زمان دور خوردن ضرورت دارند. 

یا ساحه کور به مراتب از این دو ساحه واسطه شما کالنتر 
گر روی دریور این وسایط در شیشه عقب وسایط میباشد. ا

شان به شما معلوم نشود به این معنی که موتر شما به انها 
 هم معلوم نمیشود. 
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 ( ساحه غیر قابل دید عقبRear No-Zone:)  ،الری ها
دارای ساحه وسیع  RVsتریلر ها، سرویس ها و -تراکتور

این  اندریور . میباشندواسطه غیر قابل دید در عقب 
 بیند و شما هم نمی شما را در عقب موتر خود نمی وسایط،

الری، اگر که در قدام موتر کالن چه واقع میشود.  بینید
برای  جای کافیدفعتاً بریک بگیرد،  RVسرویس و یا 

موتر  و با د داشتایستاد شدن واسطه شما وجود نخواه
فاصله تعقیبی مصون از  هکرد. همیش دخواهی پیشرو تصادم

 بگیرید. پیشروموتر 

  ساحه غیر قابل دید( پیشروFront No-Zone):  در
و  میکنیدسبقت  RVصورتیکه شما از الری، سرویس و یا 

خود را در لین کی واسطه متذکره در حرکت است قرار 
ین ا کنید درمیکم واسطه خویش را نیزدهید و سرعت می

قرار  وسایط متذکرهحالت شما در ساحه غیر قابل دید 
ین حالت دریور واسطه بزرگ مجبور ا خواهیم گرفت، در

تقریبا به وقت  نی شده. وسایط بزرگ( آBrake)به بریک 
نیاز دارند تا توقف نمایند. رابر وسایط خورد و فاصله دو ب

فوت میباشند  65دارای طول بیشتر الی  که الری و یا تریلر
و برای سبقت از همچو وسایط برای بیشتر از نیم مایل 

. در صورت سبقت و قبل از واقع استفاصله ضرورت 
شدن در قدام این وسایط در عین خط قبل از اینکه در عین 

در عقب نما موتر واسطه متذکره را باید  خط قرار بگیرید
خود ببینید و در صورت داشتن جای کافی لین را تبدیل و 

 . را حفظ کنیدسرعت نورمال 

 ( دور خوردن پهندارWide Turn:)  الری ها، سرویس
برای دور خوردن مصون بطرف راست و یا  RVsها و 
و دور میخورند.  در لین که قرار دارند خارج شده ،چپ
شان قرار دارند دیده ایکه در عقب و یا بغل  را یطوسا

 این نوع وسایط در . در حقیقت ساحه غیر قابل دیدنمیتوانند
. هیچ وقت میباشد فوت در عقب 200فوت و  20قدام 

 کوشش جا گرفتن میان دو واسطه کالن را نکنید
 

: (Light to Medium Trailers) کوچک تاتریلر های متوسط 
ط های متوس (truck) الریبا با وسایط متوسط و  ر هالیاین تر

وصل میباشند. استفاده از شیشه  (Hitch) ها توسط زنجیر ها و هیچ

های عقب کالن به مقصد وسیع ساختن ساحه دید ضرورت میباشد. 
بوکسل کردن یک تریلر با موتر فشار اضافی را باالی موتر وارد 

قت، توقف و سرعت ین حالت دو برابر وخت برای سبا میکند، در
گرفتن و دور خوردن ضرورت میباشد. ساحات غیر قابل دید آن 

 میباشد.  RVsتریلر و -کتورامشابه به الری ها، تر
 

قبل از رانندن یک واسطه که با تریلر متوسط و یا کوچک بوکسل 
 باید برسسی مصونیت را قبل از هر سفر انجام داد:شده است 
   باید ،با آن بوکسل میشودکه تریلر واسطه قدامی محل 

  باشد. درست

  هیچ کوپلر(Hitch Coupler is secured ) مستحکم
 باشد

 زنجیر های مصونیت به شکل درست آن بسته باشند 

 ساکت برق درست نصب شده باشد 

  چراغ بریک، سگنال دور خوردن و چراغ نمبر پلیت
 فعال باشند

در یک ساحه یک بار آنرا ، عمومیتریلر روی جاده  رانندنقبل از 
ه رانند و بلد شدن با آن تمرین به مقصدپارکنگ  مثالٌ خالی آزاد و 

 . شود
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را متوسط  تا دتریلر خوریک واسطه بوکسل شده با  زمانیکه
 :گی میکنیدرانند

  رید.بگیدر جریان تبدیل نمودن لین فاصله بیشتر را در نظر 

  دکن)بیرون شدن از مسیر حرکت( به نوسان اگر تریلر شروع ،
شما یک نقطه را انتخاب و به همان نقطه دیده و به سمت آن 

 حرکت کنید. 

 را همیش در  خویشدست دن واسطه، در جریان ریورس نمو
قسمت پاینی اشترنگ بگذارید، در صورتیکه بیرون را دیده 

د. برای ریورس نمیتوانید از کسی در بیرون کمک بخواهی
چپ، از دست چپ تان کار بگیرید تا  ر به سمتنمودن تریل

ن به سمت آیر ها را به طرف چپ دور داد و برعکس ات
 راست. 

 

 (:Backingریورس کردن )

 د اینناشبتاه که اکثر دریوران در جریان ریورس نمودن انجام میده
 ساحه ،بینند. شیشه عقب نمیست که ایشان هر دو طرف عقب را ا

 ،برای اینکه بیشترین ساحه را دیدمکمل را به شما نشان نمیدهد. 
باید سر و بدن خود را دور داده و از باالی شانه و از شیشه پیشت 

سر موتر ساحه را با چشمان خود دید. آهسته آهسته موتر را 
ریورس نموده و با دیدن به هر دو طرف موتر متوجه افراد پیاده 

 شید.رو و وسایط دیگر نیز با

 (:Parkingپارک کردن )

اگر در یک سرک عمومی موتر را پارک میکنید، تا حد امکان از 
 در صورتیکه در شولدر بیروبار موتر های دیگر دورتر بروید.

(Shoulder)  سرک موتر را پارک میکنید تا حد ممکنه دورتر از
 ( پارک میکنید درCurbسرک پارک کنید. اگر پهلوی یک کرب )

ین حالت تا حد امکان نزدیک به کرب پارک نماید اما فاصله با ا
کرب باید حد اقل یک فوت باشد. در یک کوچه دو طرفه طرف 

در سرک یک طرفه در هر دو طرف  راست کوچه پارک کنید. 
 سرک میتوان موتر را پارک کرد. 

 (:Parking on a hillپارک کردن در تپه )

وگیری از لغزیدن )حرکت برای جل (:With a Curbبا کرب )
اگر  ،یر های قدامی را دور بدهید. مطابق شکلاخود بخودی( موتر ت

باید به  ی پیشروی موتریر هاابه طرف پاین در حرکت باشید ت
ه سمت باالی تپ طرف راست )بطرف کرب( دور داده شود و اگر به

  دور داده شود.  ها باید به طرف چپ تایردر حرکت باشید 

را دور  ایر های قدامی واسطهت (:Without a curbبدون کرب )
ین صورت عقب موتر به ا اگر موتر بلغزد دربدهید بخاطریکه 

یقا دقباید دورتر از مسیر وسایط دیگر حرکت خواهد کرد. تصویر 
 مطالعه گردد. 
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 (:You may not Park) محالت منع پارکنگ وسایط

 دو قاطه( در بغل واسطه پارک شده دیگر )پارکنگ 

 پیاده رو ها 

 در محالت خروجی وسایط خانه ها و تعمیر ها 

 محالتیکه کرب با رنگ منع میباشند:  در محالت که پارکنگ

 و یا منع پارکنگ عالمت گذاری شده است.زرد 

 پارکنگ های ریزرف شده به معیوبین و معلولین 

 محالت سرک که دارای کرب نمیباشد 

  ب ضد فوت به نل آ 15کمتر از( حریقFire Hydrant) 

  فوت از چهارراهی ها 20کمتر از 

  وظیفه اند مصروففوت به موتر و وسایط اطفایه که  500کمتر از 

  فوت از محل خط ریل 50کمتر از 

  در محالتیکه باعث بالک راه و یا ایجاد خطر به دیگر وسایط

 . میشونددر لین های دریوری 

 

 (Visibilityدید )

بیشتر کار های که شما در جریان دریوری انجام میدهید تعلق به این 

دارد که شما چی را میبینید. یک دریور خوب باید بداند که چی را 

یکی ند. تنظیم ک کجا را ببیند و چگونه یک مشکل احتمالی راببینید، 

ت. خطر اس نشناختنترافیکی عبارت از  بزرگترین علت حوادثاز 

اطراف و عقب موتر خود دید. و باید آماده ، پیشروباید به 

باید چراغ ها را در جریان شب و  بود.رویدادهای غیر منتظره 

 جهو متو بیدار بایددیگر اوقات که ساحه دید کم میشود روشن کرد. 

  ، بود. واقع میشوداطراف  آنچه که در

 

 (Lightsا )چراغ ه

خراب چراغ های موتر  یبه اساس قانون ورجینا باید در آب و هوا 

برف و  ، برف،(Fogرا روشن کرد، مثالٌ در جریان باران، غبار )

فوت و یا کمتر شود.  500ساحه دید ت که در حاال (Sleetباران )

خراب باید چراغ های  یبا روشن شدن برف باک ها درجریان هوا

 پیشروی موتر نیز روشن شود. 

 

 (Hazardous Conditionsشرایط خطرناک )

دریوری زمان خطرناک میشود که ساحه دید کم شود و یا سطح 

حاالت اولین ین ا سرک با باران، برف و یا یخ پوشیده شود، در

ر . دحالت عادی باید باشد عکس العمل شما باید کم کردن سرعت از

واسطه شما و واسطه یاد فاصله الی دو برابر میان دمرحله دوم از

 خویش. روی واسطه و روشن کردن چراغ های پیش جلو

 

 (Night Drivingدریوری شب هنگهام )

 وسایط خویشچراغ های وقت غروب آفتاب، با کم شدن روشنی،در 

، واسطه روشن کردن چراغ های پیشروی واسطهد، با را روشن کنی

دیگر بیشتر نمایان میشود. چراغ های پیشروی موتر  وسایطشما به 

 شوند.  روشنالی طلوع آفتاب  بباید از زمان غروب آفتا
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در جریان دریوری  :(Low-beams) بیمچراغ های  استفاده از
در شهر ها به استثنی محالت بدون چراغ ها باید از چراغ های بیم 

استفاده کرد. در سرک های بدون چران با ظاهر شدن موتر از 
سمت مقابل باید چراغ فول را خاموش و از چراغ بیم استفاده کرد. 

در عین مسیر که شما در حرکت هستید در  پیشروو اگر موتر 
ین حالت نیز باید افوت باشد در 200اصله کمتر از حرکت باشد و ف

 از چراغ بیم استفاده کرد. 
 

در شاهراه ها در (: High-beamاستفاده از چراغ های فول )
فوتی قرار نداشته باشد  500صورتیکه موتر دیگر در فاصله 

میتوان از چراغ های فول استفاده کرد. در صورتیکه چراغ فول 
ین حالت مستقیماٌ به چراغ های آن ا در موتر مقابل روشن باشد،

ین حالت یکبار زود به کنار سرک دیده و دوباره متوجه ا نبینید، در
ه این کار د، با موقعیت موتر مقابل را تثبیط کنیپیشروی تان شوید ت

الی عبور از واسطه که چراغ های فول را روشن کرده، ادامه دهید. 
م نسازد شما چراغ فول اگر دریور مقابل چراغ های فول را دی

 را روشن نکنید.  خویش واسطه
 

غبار روشنی را انعکاس میدهد حتی باعث انعکاس   (:Fogغبار )
د غبار های شدید از چراغ روشنی موتر شما به چشمان شما میشود. 

سیر تثبیط م ه مقصدخطوط کنار سرک ببه استفاده کنید و  های بیم
اهش ساحه دید میشود، در این ببینید. غبار عادی نیز باعث ک خویش

 حالت سرعت را کم سازید. 
 

همانند دریوی در دریوری در باران های شدید   (:Rainباران )
لخصوص اگر همراه با باد باشد. دیدن موتر های غبار میباشد، با

 را به مشکل خواهیم دید.  واسطه خویشعقب و ساحه کور 
ران را گاینکه شما دی چراغ های بیم موتر را به مقصدین حالت ا در

ببینید و به دیگران نمایان شوید، روشن کنید. در جریان باران و 
( شیشه پاک کن را به مقصد بهبود دید Drizzleباران های خفیف )

روشن کردن شیشه پاک  شن کنید، در جریان باران های خفیف،رو
 رپس د سازد،کن شاید شیشه موتر را بدتر و ساحه دید را خرابتر 

 حالت باید از آب شیشه پاک کن نیز استفاده شود.  ینا
ا با اغاز باران بالخصوص در نیم ساعت اول شروع باران سرک ه

وی یل رن یکجا شدن تیل و مبالبیشتر لغزنده میباشند، که علت آ
 سرک با آب میباشد. 

 
و یخ را از تمام  فتمام برقبل از آغاز رانندگی  (:Snowبرف )

 چت موتر، بانت و عقب موتربه شمول  خویشقسمت های موتر 
میپرد و  شمادر جریان دریوری از موتر های  . برف و یخپاک کنید

 دنیک جسم خطرناک به وسایط دیگر روی جاده میباشد. بخاطر دی
روی جاده باید تمام شیشه ها، عقب  و افهام و تفهیم با دیگر وسایط

رف و یخ پاک نما ها، چراغ های قدام و عقب موتر را از وجود ب
 کرد. 

 واسطه ین های که در توقفایر های زمستانی و چاموتر باید با ت
 شما را کمک میکند، مجهز باشد. 

دریوری باالی برف زیر پا/تایر شده مشابه به دریوری روی یخ 
میباشد، وقتیکه بریک میگیرید باید بریک مالیم گرفته شود، قبل از 

 . کنیدتوقف اول سرعت را کم 
زمانیکه باالی یک سطح لغزنده دریوری میکنید و ضرورت به 

توقف داشته باشید، پا را مالیم باالی بریک ها فشار داده. زمانیکه 
د شما کنترول بهتر خواهیم داشت، تایر های پیشرو در چرخش باشن

س با بریک آهسته و مالیم تایر های موتر به سمت مورد هدف تان پ
 خواهد رفت. 
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یخبند ها روی پل ها و ساحات تحت سایه باشید، پل ها قبل متوجه 

 از ساحات دیگر یخبند میشوند. 
 

 (Dangerous Driving Behabiorsرفتار رانندگی خطرناک )

 (Aggressive Drivingوری تهاجمی )یدر

عبارت است از قصد آزار و  قانون ورجینا خطرناک درنندگی رفتار رااین 

در حال  که شخص دیگری مانع یا اذیت، ترساندن، مجروح ساختن و

عدم  کردن و یانتوقف  مانندباشد  جرائم رانندگی یک یا چند ارتکاب

 او ی ل ترافیکوکنتر اجتناب از دستگاهمراعات قانون راست و چپ جاده، 

 میکند.  سبقت موتر شما از وسایط که دیگرندادن به  راه

زمانیکه دریور های تهاجمی در حال رانندگی باشند، این دریوران 

د. با دیدن واسطه که نخطرناک خشم خود را به دیگر رانندگان نشان میده

آهسته در حال حرکت است سطح خشم شان باال میرود، ایشان قوانین را 

 عبورمیشکنند، به اشاره توقف، ایستاد نشده و باالی چراغ سرخ از جاده 

میکنند، تیز دریوری میکنند، فاصله میان وسایط را مراعات نمیکنند 

(tailgating ) در مقایسه به سرعت دیگر وسایط روی جاده سرعت را کم

، از دست راست وسایط دیگر به شمول استفاده از شانه سرک میکنندزیاد  و

ت رها و ساحات قیر ناشده کنار سرک سبقت میکنند، لین ها را بدون ضرو

تبدیل میکنند، با دست و روی شان اشاره میکنند، چیغ میزنند،  ترو خطرناک

 چراغ وسایط شان را گل و روشن میکنند. 

در صورت مواجه شدن با دریوران تهاجمی، خود را  کنید. حفاظتخود را 

ساخته و یا ه ن     راه شان دور کنید،  سرعت واسطه تان را زیادسر از 

ا شما هم همچو که به وی خود را نشان دهید که گوی حرکت را انجام ندهید

حرکت را یاد دارید. با ایشان خود را چشم به چشم نسازید و متوجه چیغ و 

 حرکات شان نشوید. 

 الیسنسبخاطر باید داشت اگر شما محکوم به دریوری تهاجمی شدید 

 دریوی شما برای مدت ده روز الی شش ماه  به تعلیق در آورده خواهد شد. 
 

: (Distracting Driving) بدون تمرکز فکریرانندگی 

دریوری ضرورت به توجه کامل را دارد. انحرافات وجود دارد که 

مانع توجه کامل باالی دریوری میشود که عبارت اند از تبدیل کردن 

کردن  نگاه، تماشا و سرنشینان واسطها رادیو، سی دی، گپ زدن ب

فون، کمپیوتر و دیگر منظره های بیرون، خوردن، استفاده از تلیبه 

در . به پولیس ف کننده به استثنی راپور دادن یک حادثهانحرا اشیای

در یک  ،تمرکز فکری کننده انحرافصورت اجرای یکی از موارد 

 نموده و آنرا انجام دهید.  توقفموتر را  مصون گوشه

سال اجازه استعمال  18خوردتر از به اساس قانون ورجینا افراد 

ر وسایل مخابراتی را در جریان رانندگی ندارند به گتلیفون و دی

ن و خواندن تنوشاستثنی اینکه کدام مشکل جدی را راپور بدهند. 

 پیام های کتبی در موبایل به تمام دریوران اجازه نیست. 

فیصد تمام تصادم های ساالنه ورجینا را رانندگی  20علت تقریباً 

ی بدون تمرکز فکرتشکیل میدهد. چرا رانندگی  تمرکز فکریبدون 

زمانیکه فکر دریور منحرف شود موتر شاید به بسیار کشنده است؟ 

ین حالت دریور ثانیه پر ارزش که ا وضیعیت پر خطر آمده و در

داده و مجبور به اجرای یک حرکت خطر را درک کند از دست 

اضطراری و آنی خواهد شد، دریوران جوان بدون تمرکز فکر 

که باعث عدم توانایی کنترول  بیشتر در معرض خطر قرار میگیرند

 واسطه، رانندگی بسیار نزدیک به دیگر وسایط و عدم مراعات 
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ر دد. نداشتن تجربه کنترول واسطه نقانون راست و چپ جاده میشو
حاالت اضطراری و رانندگی بدون تمرکز فکری احتمال خطر و 

 تصادم را زیادتر میسازد. 
   

 واقع شودشما  به اتفاقاجازه ندهید این 

Do Not Let this happen to you گرفته . اقدامات احتیاطی ذیل
 . شود

 ( تمرکز فکریConcentrate) نظر تان را باالی سرک و .
دست های تان را باالی اشترک داشته باشید. بدن شما آماده 

باشد، مستقیم بنشینید اما راحت. به سمت که میخواهید بروید، 
 ببینید. 

 ضرورت  ذیل زمانیکه در موتر نشستید قبل از حرکت موارد
 را کنترول و تنظیم نماید. 

 تلیفون موبایل را استعمال نکنید 

 و محیط اطراف خود  )وسایط اطراف خویش( ترافیک پیش بین
 یدیدن به پیشر از شیشه پیشرو با د و این کار را میتوانیباش

توسط عقب نما، انجام واسطه خویش  بقن به عددیو  واسطه
 داد. 

  باید  هرا حفظ نماید. همیش خویشواسطه اطراف در فاصله
 فاصله کافی را در قدام و عقب موتر حفظ نمود. 

 

 (Drowsy Driving) خواب آلودهرانندگی 
شوش و تکان سر، سنگینی پلک چشم، دید مغ فاجه های دوامدار،

تارتار شدن دید عبارت از عالمات اخطاری آمدن خواب در جریان 
موثریت دریوری را کم ین حالت ا دریوری دردریوری است. 

ساخته، زمان عکس العمل را آهسته میسازد، آگاهی را کم میسازد و 
د. بعضی اوقات اعمال و حرکات ورقضاوت متناقص بار میا

دریوران خسته و نیشه را فرق کرده نمیشود. عواقب آن میتواند 
 کشنده باشد. 

 
 برای جلوگیر از به خواب رفتن در جریان دریوری باید:

  و خواب تان را تکمیل  استراحت نمودهقبل از رانندگی خوب
 کنید

 از نوشیدن الکول و غذا های سقیل اجتناب کنید 

  جلوگیری از استعمال ادویه جات که باعث مختل شدن
 دریوری میشود

  حدق اقل هر دو طویلجلوگیری از رانندگی فاصله های .
 . گرفته شودساعت بعد توقف نموده و وقفه 

 ل مصون توقف نموده و برای چند لحظه کوتاه در یک مح
، اگر آماده دریوری نیستید، دریوری نکنید. (Napبخوابید )

یک محل مناسب را پیدا کنید تا برای یک ساعت و یا تمام 
 شب بخوابید. 

  در صورت امکان با یک همرا رانندگی کنید و در وقت
ضرورت در دریوری نوبت کنید، با مسافر و همرا صحب 

 . سازدمختل  شما راکه تمرکز فکری  یتا حداما نه  دکنی

 هدارید. چشم های خود را در درجه حرارت موتر را سرد نگ
هدارید و مکررا در عقب نما به اطراف خود نگاه حرکت نگ

 کنید. 

  از نوشابه های که حاوی کفین است، جلگیری کنید. این نوشابه
ا اگر شما را میدارد امهها برای مدت کوتا شما را بیدار نگ

 نسخت خواب گرفته باشد، هیچ مقدار کفین شما را در از بی
خواهد بود تا رانندگی را  بردن خواب کمک نمیکند. بهتر

  نمود.توقف 

  صبح که احتمال  6شب الی  10در صورت امکان از ساعت
 بیشتر خوابیدن در رانندگی میباشد، دریوری نکنید. 

 

mailto:asrarg@yahoo.com


جمله را اصالح لطفاٌ  ،گرامری و یا ر صورت اشتباه قلمیسالم برادران و خواهران، د برای افغانها: ورجیناترجمه دری رهنما دریوری 

 March 31, 2016                                               غنیمحمد اسرار داکتر با احترام، بفرستید.  asrarg@yahoo.comو به ایمیل 

40 

 

 

 

 

 :(Drinking & Driving) و رانندگی ننوشید
سال و یا بزرگتر از آن مقدار  21 رانندگاناگر  از نظر قانونی،

فیصد و یا بیشتر باشد بنام  0.08  شانای (BAC)غلظت الکول خون
یاد گی در حالت نیشه( )رانند (DUIرانندگان تحت تاثیر الکول )

ین حالت محکوم به ا اگر راننده دچار اختالل شده باشد، درمیشوند. 
. میباشدفیصد  0.08(  کمتر از BACرانندگی تحت تاثیر الکول )

 بهسال  21( دریوران کمتر از BACاگر غلظت الکول خون )
ه استفاده غیر قانونی فیصد برسد، محکوم ب 0.08الی کمتر از  0.02

فیصد و یا باالتر برسد  0.08. اگر فیصدی آن به ندد شدالکول خواه
. جریمه ( میشوندDUIالکول ) محکوم به رانندگی تحت تاثیر

رانندگی مختل شده بنابر استفاده از هر نوع مواد مخدر همانند 
 استفاده از الکول میباشد. 

 
صبح  2شام الی  10افرارد که از ساعت  تحقیقات نشان میدهد

ر از بیشت دریوری میکنند در هر ده نفر سه نفر آن نیشه میباشند. 
دیگران نیشه شده میباشند. بیشتر از این دریوارن نیشه در خانه  1/3
فیصد افراد نیشه دستگیر شده، از جمله مصرف کننده گان  50

اجمتاعی و متوسط میباشند. فکر نکنید که همچو با شما واقع نخواهد 
در زندگی شما وجود دارد که بنابر استفاده  50در  50شد. احتمال 

 از الکول در یک تصادم دخیل خواهید شد. 
 

 (Just one alcoholic drink) نوشابه الکولیصرف یک 
توانایی دریوری را متاثر میسازد، بخاطریکه مقدار بسیار کم الکول 

بالخصوص دید، قضاوت و همآهنگی را متاثر -وظایف دماغ
 میسازد.

 
چون الکول قدرت قضاوت و توانایی دریوری را متاثر میسازد، 

 برابر نسبت به حالت عادی بیشتر خواهد بود.  7احتمال وقوع تصادم 

 
بیر معادل یک پیک مشروبات الکولی  (1oz=28.34gram)اونس  12

 میباشد.  (wine) و یا یک گیالس پنج اونسه واین
  

، هوای قهوهدهد.  کاهشرا مسمومیت  دمی توان زمانگذشت  تنها
  سرد و یا تمرین شما را به حالت نورمال و بیدار آورده نمیتواند. 

 
 قابل جلوگیری مربوط به الکول تصادف نیست. حوادثات ترافیکی

برای جلوگیری از خطر نوشیدن و رانندگی قبل از نوشیدن باید   اند.
تصمیم گرفت که رانندگی نمیکنید. بخاطر باید داشت که الکول 

اثر میسازد. بعد از نوشیدن یک و یا دو پیک الکول قضاوت را مت
 تصمیم گرفتن اینکه رانندگی نکنید خیلی ها مشکل میباشد. 

 
یا دو نفری و به شکل گروپ های  )رویداد های اجتماعی(به دعوت ها 

 کند که الکول نمینوشد. بیشتر رفته و دریور باید موفقت
 

 را مراتب تاثیرات آنبه  دوا هااستفاده همزمان الکول و دیگر 
باالی  و به مراتب بیشتر را و تاثیرات ناگوار، میسازدزیادتر 

ک پیک الکول زمانیکه دیگر دوا . نوشیدن یهد داشتارانندگی خو
همچو اسپرین، دوای ضد حساسیت، دوای زکام اخذ نموده اید  ها

 مانند نوشیدن چندین پیک الکول میباشد. 
تنها الکول و هر دوای دیگر مصونیت دریوری را کاهش میدهد. 

مواد مخدر ایجاد مشکل نمیکنند بلکه اکثر دوا های توصیه شده 
ادویه سردردی، تب، زکام،  مثلداکتر و یا ادویه بدون نسخه داکتر 

د. این دوا نحساسیت، اعصاب باعث ایجاد خواب و تشوش دید میشو
، شربت، سپری، گولی باشند که باعث ه هارقطبه شکل ها میتوانند 

متاثر ساختن بیداری دریور شده و زمان عکس العمل را کاهش 
   میدهد. 
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ید. بخش نوشته اخطار بخوان آن نوع دوا را قبل از استفاده لیبل هر
دوا را بخاطر عوارض جانبی آن بخوانید. اگر در مورد تاثیرات سو 

کتر بپرسید. بخاطر باید آن مشکوک بودید از فارمسست و یا دا
داشت که تاثیرات سو دوا باالی استعمال کننده گان مختلف، مختلف 

 . نمیباشداست اما هیچ داو بدون ضرر 

 (Traffic Crashes) وادث ترافیکیح

 باشید، باید:دخیل حادثه ترافیکی در یک اگر شما 

  در محل حادثه و یا تا حد امکان نزدیک به محل حادثه بدون
. در صورت که نماید توقفمسدود کردن رفت و آمد ترافیک 

موتر شما باعث ایجاد خطر به دیگر وسایط روی جاده میشود 
خویشرا به گوشه مصونتر موتر  ،باید قبل از رسیدن پولیس

 .دهیدانتقال 

  جروح را از داخل نماید. م نوع همکاریبا مجروحین هر
وساطه تخریب شده بیرون نکنید، به استثنی اینکه شما جواز 

واسطه و یا  داشته باشید کمک با مجروحین را طبی در مورد
 . باشد هگرفتآتش متذکره 

 هید. د پولیس راپورادثه ترافیکی را به به زودترین فرصت ح
، )وسایط و دیگر لوازم(حوادث همراه با تخریب دارایی این 

مجروحیت و مرگ میباشد، پس باید به پولیس راپور داده 
 شود. 

  معلومات را با طرف مقابل تصادم تبادلهبه زودترین فرصت 
 کنید. باید معلومات ذیل را اخذ کرد

o  رانندهدریوری  الیسنسنام، آدرس و نمبر 

o نمبر پلیت واسطه 

o نام و آدرس مجروحین 

o نام و آدرس شاهدان 

o  پالیسی بیمه مالک موتر جانب مقابلنام، آدرس و نمبر 

  واسطه خود را از موضوع  کمپنی بیمهبه زودترین فرصت
 دهید. ب خبر

 در صورتیکه حادثه ترافیکی همراه با مجروحیت و خساره بیشتر از
فیذ قانون )پولیس( باید به دالر امریکایی باشد، افسر تن 1500

ترافیک زودترین فرصت راپور حادثه ترافیکی را به ریاست 
(DMV)  بدهد. تمام معلومات حادثه ترافیکی ثبت سابقه دریوری

 دریور که در حادثه ترافیکی بوده، میشود. 

که در حادثه ترافیکی اسیب دیده  جایدادباید برای دریافت مالک 
سعی و تالش نمود. اگر صاحب آن پیدا نشد باید یک یادداشت 

 ،شما باید نام شتیادداین ا تحریری را در محل بجا گذاشت. در
 . وشود تشریحتخریبات وقوع حادثه و  وقتشماره تماس، تاریخ، 

 دهید. پور ساعت به پولیس را 24حادثه را در ظرف  همچمان
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 (Deer Hazards) خطر آهو
 همراه باد که نهر سال هزاران حادثه آهو و موتر به وقوع میپیوند

 سایطتخریبات انگفت و، مجروحیت افراد، و ها جایداد اتتخریب
 میباشد. برای جلوگیری از تصادف با آهو:

  در زمان طلوع و غروب آفتاب بالخصوص در محل عبور
 آنها احتیاط کنید/ متوجه باشید.

 و یا در زمان عبور از سرک  کبا دیدن آهو نزدیک سر
به شکل کم سازید. آهو ها اکثراٌ  خویش را واسطهسرعت 

آهو های  موجودیتاحتمال ار این لحاظ ، گروهی عبور میکنند
 در محل میباشد. بیشتر

 ها استفاده از هارند موتر برای ترساندن و دور راندن آهو 

  ،طا وارخدر صورتیکه تصادم با آهو غیر قابل جلوگیری باشد
بریک بگیرید، در لین خود باقی بمانید و توقف  آهستهنشوید، 
 نماید. 

راپور  )پولیس( ره تنفیذ قانوندر صورت تصادم با آهو، به ادا
 دهید. ب

 
 (Traffic Stops) توقف ترافیک

 میشوید: توقف )ایساد(مشما توسط یک افسر ترافیک  زمانیکه
 آرامش خود را حفظ کنید 

  جاده رفته و تا حد امکان دورتر از مسیر  راستبه سمت
 وسایط دیگر روی جاده ایستاد شوید

  روشن کنید واسطه خویش رااشاره های اضطراری 

 ع مکالمه با افسر ماشین موتر، رادیو و یا هر نوع آله که مان
 خاموش کنید پولیس میشود،

  را پاین کنید تا با افسر پولیس مکالمه کرده  خویششیشه موتر
 بتوانید

  ر ز راکبین موتبسته نگهدارید و اخویش را کمربند سیت موتر
 سیت را بسته نگهدارند.  بندربخواهید تا کمنیز 

 باشید، به استثنی اینکه افسر پولیس از شما  در داخل موتر
 بخواهد که از موتر بیرون شوید. 

  را در یک سطح هموار و آشکار گرفته،  خوددست های
خواسته ترجیحاٌ باالی اشترنگ واسطه. از راکبین موترنیز 

 تا دست های شان را در محل آشکار قرار دهند. شود

 شما قسمی برداشت  کردن حرکت نکنید، پولیس از حرکت
خواهد کرد که گویا شما چیری را پنهان و یا در تالش گرفتن 

 چیزی هستید. 

  :الیسنسکارت هویت مورد نیاز را با خود داشته باشید 
ن یس ایل، اسناد موتر و بیمه. اگر افسر پوبا اعتباردریوری 

و اسناد متذکره را شما قبل از رسیدن د اسناد را از شما بخواه
ت یشان بگوید که موقعایبرای سر پولیس آماده نکرده باشید، اف

ت گرفته و و آهسته این اسناد را از آن موقع شان کجا است
 یک دست تان را باالی اشترنگ واسطه بمانید. 

  دیگر )واسطه شخصی(در صورتیکه افسر پولیس در واسطه 
از وی کارت هویت  نداشته باشدو لباس پولیس نیز به تن 

که واقعا افسر پولیس است یا  دیده شودو  بخواهیدرا شان ای
 خیر.

  سواالت افسر پولیس را مکمل و اضحاٌ جواب بدهید. اگر
ا یس بپرسید تا سوال رسوال را نه فهمیدید مودبانه از افسر پول

 واضح سازد )تکرار کند(.

  اگر افسر احضار نامه )تکت( را صادر کند، با ایشان بحث
 اع از خود را در محکمه دارید.  نکنید. شما فرصت دف

  افسر پولیس از شما خواهد خواست که سند را امضا کنید. این
امضا نکردن  .شمار را مجرم ثابت سازدنیست که  ، سندسند

 اینصورتدر شما این سند باعث دستگیری شما میشود و 
   حوزه پولیس بروید. خواهد بود که به مجبور 
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 ین بخش موارد ذیل را یاد خواهیم گرفتا در
  کمربند چوکی(Seat Beltsیا کمبر بند مصونیتی ) 
 ایر بگ (Air Bags)  

 طفل  ینیتمسو چوکی(Child Safety Seats) 

 ونیتی نیز یادکه بنام کمربند مساستفاده از کمبرند سیت 

میگردد، چانس زنده ماندن در نتیجه یک تصادم را بیشتر از دوچند 
 ساخته و مانع مجروحیت های شدید میشود. 

 
 (Seat Belts) کمربند سیت

در قانون ورجینا دریوران و تمام مسافرین )راکبین( سیت پیشرو 
را بسته کنند.  خویشکمربند سیت های باید در جریان رانندگی 

سال را انتقال میدهد باید خود را  18دریوریکه که افراد خوردتر از 
مطمین سازد که این گروپ افراد در هر قسمت موتر که قرار داشته 

 باشند )سیت بوستر، سیت اطفال( کمربند سیت را قایم بسته کنند. 
انی آن ه کنید که قسمت پایبه یاد داشته باشید که کمربند را قسمی بست

از قسمت ران پا به جانب مقابل بگذرد. و قسمت شانه کمر بند باید 
مت شانه را از عقب از باالی شانه عبور کند. هیچ وقت کمربند قس

بسته نکنید. کمربند قسمت شانه و ران باید یک  و یا زیر بازو
گیرش را ایجاد کند )تا از به قدام رفتن شما در صورت تصدادم 

ونیت هر چه بیشتر زنان حامله بهتر از کند(. برای مسجلوگیری 
 پاینتر و نزدیکتا قدر ممکنه قسمت کمر بند که از ران پا میگذرد 

 .شودتر به لگن خاصره بسته 
 

صورتیکه استفاده کمربند سیت برای دریور و یا مسافر  : دراستثنی
بنابر مشکالت صحی نا مناسب و مضر باشد اجازه دارد که کمر بند 

سیت خویش را در جریان رانندگی بسته نکند اما این اشخاص باید 
د. این اشخاص باید تصدیق امضا تصدیق داکتر را با خود داشته باش

ته نکردن کمربند سیت ذکر گردیده شده داکتر را که در آن دلیل بس
 با خود داشته باشند. 

 
 (Air Bagایر بگ )

ایر بگ، در صورتیکه کمربند سیت به شکل درست آن بسته شده 
باشد در تصادم های که از باعث حصه پیشروی موتر بار میآیند، 

سر، گردن و سینه  --مانع حرکت شان به قدام میشود. ایر بگ
 و ضربه نموده نگ و سوچبورد موتر نگاهدریور را از ضربه شتیر

 را کمتر میسازد. 
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 موتر شما دارای ایر بگ باشد: در صورتیکه

 کمربند سیت را بسته کنند باید و سر نشینان موتر دریور 

  اقل ده انچ فاصله میان را به عقب تیله کنید که حدخویش سیت 
 شما و اشترنگ ایجاد شود.

  بطرف پاین باال و پاین شده بتواند،  شمااگر اشترنگ موتر
ین حالت ضربه ایر بگ در صورت ا آورده شود. که در

 . شماو گردن  (سرراس )نه به  ،تصدام به سینه تان وارد شده

  سال و یا کمتر از آن حتی در سیت عقب هم باید  12اطفال
 کمربند بسته کنند. 

طرز روشن و برای معلومات بیشتر در مورد ایر بگ ها، به شمول 
خاموش شاختن آن ، با اداره ملی مصونیت ترافیک شاهراه ها 

(NHTSA)  از طریق صفحه www.nhtsa.dot.gov  و یا شماره
 در تماس شوید.  9393-424-800-1تماس 

 

 (Child Safety Seatsل )اطفامصونیت برای چوکی  

وکی مصونیت اطفال که قبال چوکی متذکره با بسته کردن طفل در چ
سیت اصلی موتر به شکل درست آن نصب )بسته( شده باشد، خطر 

 مجروحیت و مرگ را به مراتب کمتر میسازد. 

باید قبل از حرکت تمام موتر های که  سال 8کمتر از  تمام اطفال
تولید شده اند، در چوکی مصونیت و  1968جنوری سال  1قبل از 
ر نشته و کمربند سیت را بسته کنند. در صورتیکه موتر یا بوست

یکه موتر بدون ایر ین حالت در صورتا بدون سیت عقب باشد در
طفل قسم در سیم  شده وخاموش  بایدایر بگ  بگ بغلی باشد،

 طرف عقب موترروی سیت مصونیت بمصونیت اطفال بنشیند که 
در سیت  همچنان این گروپ اشخاص تنها وقتی میتوانندباشد. 

ینند که تصدیق داکتر بنابر مشکالت وزن و صحی شنپیشترو موتر ب
ین حالت باید سند امضا شده داکتر ا ب نشته نمیتوانند. دردر سیت عق

 د. نبا تحریر دلیل آن با خود داشته باش

که  ساختمطمین  خود را و باید قبل از حرکت دریور مسول است
اطفال به شکل درست آن در سیت های شان بسته شده اند. در 

دالر امریکایی جریمه شده و بار  50صورت تخلف بار اول دریور 
 .   خواهد شددالر امریکایی جریمه   500دوم و ادامه آن 
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 (When Traveling with Childrenهنگام سفر با اطفال )

  شان متوجه عقب موتر ایماه روی  12اطفال یک روزه الی

 باشد

  ساله باید ازسیت مصونیت اطفال و یا  7اطفال یک ساله الی

 بوستر استفاده نموده و روی شان طرف پیشروی موتر باشد

  مصونترین محل نصب سیت مصونیت اطفال قسمت وسط
سیت عقب میباشد. هیچوقت طفل نوزاد را در سیت پیشروی 

 ایر بگ آن نیز روشن است، قرار ندهید. که 

  در نقاط مختلف ورجینا کنترول سیت های مصونیت اطفال
صورت میگیرد. هدف آن اینست که سیت مصونیت اطفال به 

 شکل درست آن نصب شده باشد. 

  هیچوقت طفل را در جریان حرکت موتر در آغوش خود
م نگیرید. در زمان تصادم طفل میان بدن شما و قسمت قدا

 . خواهد آمد موتر تحت فشار

  قبل از حرکت تمام دروازه های موتر به شکل درست آن بسته
و قفل شوند. به اطفال اجازه بازی با دستگیر دروازه و قفل 
دروازه داده نشود. اگر تصمیم باز کردن دروازه موتر را 

داشته باشید، به یک بغل سرک آمده و موتر را ایستاد نموده و 
 ه را باز کنید. بعداٌ درواز

 قسمت عقب )داله موتر( هرگز برای اطفال اجازه ندهید که در 
  که لوازم گذاشته میشود بنشینند. جای 

 هته اند باید همیشسزمانیکه اطفال در سیت عقب موتر نش 
 دروازه عقب )داله( موتر بسته باشد. 

  سال است در تخت  16انتقال اطفال که سن شان کمتر از
کالن منع است، حتی در وسایط که حاوی  خواب موتر های

 اطاق است. 
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 ین بخش موارد ذیل را یاد خواهیم گرفتا در

  الیسنستعلیق ( دریوریLicense Suspension) 

  الیسنسباطل شدن ( دریوریLicense Revocation) 

  دریوری بعد از  الیسنسبه تعلیق آمدن و یا باطل شدن
 محکوم شدن به یک جرم

 ( دیگر موارد نیاز ریاست ترافیکDMV)تعلیق و ابطال ، 

o یبرنامه بهبود دریور 

o برنامه بررسی صحی 

o برنامه نظارت بر بیمه 

o بخاطر مراعات نکردن موارد دریوری  الیسنس تعلیق
 )برای مصونیت ایشان(نیاز حمایت از کودکان 

 الکول و قانون (Alcohol and the law) 

o تعلیق اداری جواز رانندگی 

o بوتل الکول سرباز در داخل موتر 

o  رانندگی با اطفال در زمان تحت تاثیر قرارداشتن الکول
 و مواد مخدر 

o توقیف وسیله نقلیه 

o جبران/غرامت 

o ل و مجازات مربوط به ومربوط به الک تخلفات/نقض
 سال 21افراد زیر 
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بارها قوانین  و یا نمایدتخلف  مشخصقوانین از  اگر شما
 ممکن به اساس فیصله امتیاز رانندگی شماورجینیا را نقض کنید، 

 یا محکمه به تعلیق آمده و یا باطل شود.  و (DMVریاست ترافیک )

دریوری شما تعلیق گردید، موقتاٌ اجازه رانندگی را  الیسنساگر 
مورد نیاز را فیس های  ین حالت ممکن استا درنخواهیم داشت. 

دریوری خویش را  الیسنس، الیسنسپرداخته و در ختم زمان تعلیق 
 الیسنس. برای ادمه زندگی در ایالت زمانیکه نماییددوباره اخذ 

تابعت دریوری شما در حالت تعلیق قرار دارد، ضرورت به داشتن 
و یا سند تصدیق اقامه که توسط دولت فدرالی صادر شده،  امریکا
 میباشد.

یر ت دریوری شما برای مدت یک سال و یا بیشتر الیسنستاریخ  اگر
دریوری شما باید اقامه  الیسنس دوباره ، برای اخذ)تاریخ انقضا(باشد 

و امتحان نظری دو بخشه، امتحان عملی  داشتهقانونی در امریکا 
 و تست های دید را موفقانه سپری نماید.اده( )رانندگی روی ج

به معنی اینکه امتیاز رانندگی شما  (Revocationابطال )
دریوری و  الیسنسفسخ/قطع شده. بعد از سپری شدن وقت ابطال 

 الیسنساثبات اقامت در امریکا میتوان دوباره برای بدست آوردن 
دریوری درخواست نمود، امتحان نظری دو بخشه، امتحان عملی 

و تست های دید را موفقانه سپری و فیس های )رانندگی روی جاده( 
 مربوطه را بپردازید.

دریوری بعد از محکوم  الیسنسبه تعلیق آمدن و یا باطل شدن 
  شدن به یک جرم

ریاست ترافیک یا محکمه  ،در صورت اثبات یکی از جرایم ذیل
ل و یا باط آوردهدر  تعلیقبه حالت دریوری شما را  الیسنسمیتواند 
 سازد:
  باشیدزمانیکه نیشه رانندگی (DUI ) 
  مجروح ساختن افراد زمانیکه تحت تاثیر الکول و یا مواد

 مخدر قرار داشته باشید
  دریوری شما بنابر  الیسنسرانندگی در زمانیکهDUI به 

 تعلیق آمده و باطل شده باشد
  که با آلهوسیله نقلیه رانندن ignition interlock device 

داشتن این آله در واسطه از طرف مجهز نباشد، وسایط که 
 ریاست ترافیک و محکمه الزمی باشد. 

 ( اقرار غلط به ریاست ترافیکDMV) 
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  توقف نه کردن در محل حادثه بعد از حادثه و مخفی شدن
بالخصوص زمانیکه از طرف مقابل کسی مجروح و یا کشته 

 شده باشد. 

  رانندگی وسیله نقلیه  ناشی از ارادیو یا غیر  ارادیقتل 

 رانندگی وسیله نقلیه در حالی که  قتل غیر ارادی ناشی از
 تاثیر الکول قرار داشته باشید تحت

 اینکه استفاده از  صرف نظر از مواد مخدر، جرم ارتکاب
 وسیله نقلیه دخیل باشید یا نه

  ارتکاب یک جرم که استفاده از واسطه نقلیه در آن دخیل
 باشد

  دریوری به جای کسی دیگری، و یا  الیسنسامحتان دادن
 دریوری شخص دیگر الیسنستمدید کردن 

 اجتناب کردن از پولیس 

 
جرایم ذیل ریاست ترافیک یا محکمه در صورت ارتکاب یکی از 

 و یا باطل سازد: آورده تعلیقبه دریوری شما را  الیسنسمیتواند 
 ( دریوری غیر مسوالنهRecklessو یا تهاجمی ) 
 دریوری با اعتبار الیسنسگی بدون داشتن رانند 
  دریوری شما بنابر دالیل  الیسنسرانندگی در صورتیکه

 باطل شده باشد( به تعلیق و یا DUIدیگر )بدون 
  انکار از تست )آزمایش( نمودن تنفس/خون به اتهام

 (DUIدریوری در حالت نیشه )
 نپرداختن پول تیل 

 
اگر شما محکوم به تخلف ترافیکی و یا جرمی شده باشید و در 

روز جریمه تعین شده محکمه را نپردازید، محکه  30جریان 

یتواند. در آورده م در دریوری شما را به حالت تعلیق الیسنس
صورت نداشتن توانایی پرداخت پول یک بار محکمه شاید از شما 

 و کم تحویل نماید.  فبخواهد تا پول را در اقساط مختل
 

 رجوع نماید.   DMVویب سایت جهت معلومات بیشتر در مورد به 
 
 

 ، تعلیق و ابطال(DMVدیگر موارد نیاز ریاست ترافیک )

 (Driver Improvement Program) یبرنامه بهبود دریور
 جرایمسابقه تمام  مسئول حفظ DMVاگر شما ساکن ورجینا باشید، 

ثابت شده دریوری شما که توسط محکمه راپور داده شده است، 
، هدرج گردید شماثابت شده در سابقه دریوری  جرایممیباشد. 
DMV  با در نظرداشت این اتهامات ثابت شده نمرات تخلف یا

را درج سابقه دریوری شما میکند.  )پاینت ها(قانون شکننی ها 
DMV  سابقه دریوری شما را نظارت میکند و متوجه میباشد که

چند پاینت دریوری را در مدت یک سال و دو سال اخذ میکنید. این 
پاینت باشند. برای معلومات بیشتر  6و یا  4، 3پاینت ها میتوانند 

پاینت ها به نشریه  در مورد به بخش تخلفات ترافیکی و ارزیابی
(DMV115)  که در ویب سایت www.dmvnow.com  و یا

در بخش خدمات مشریان ریاست ترافیک موجود میباشد، رجوع 
 نماید.
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اگر شما محکوم به : (Under Age 18) سال 18افراد کمتر از 
عدم استفاده از کمربند چوکی در )پاینت های ترافیکی بنابر تخلفات 

شدید، شما ضرورت به ( جریان رانندگی/ بستن کمربند سیت اطفال
اشتراک و تکمیل نمودن برنامه بهبود دریوری را دارید. در 

روز تکمیل نکنید،  90صورتیکه شما این برنامه را در ظرف 
ده و آوردر دریوری شما را به حالت تعلیق  الیسنسریاست ترافیک 

تا زمانیکه این برنامه را تکمیل و فیس های آن را نپرداخه، حق 
 نخواهیم داشت.  رادریوری 

بعد از محکوم شدن به پاینت های ترافیکی بنابر تخلفات ترافیکی 
ربند م)عدم استفاده از کمربند چوکی در جریان رانندگی/ بستن کبعد از بار دوم 

ین حالت ریاست ترافیک جواز رانندگی شما را برای ا درسیت اطفال( 
میآورد. عین تخلف برای بار سوم باعث در روز به حالت تعلیق  90

ابطال جواز رانندگش شما برای مدت یک سال و یا الی تکمیل شدن 
، هر مدت که طویلتر بود، تطبیق خواهد میباشد سالگی شما 18سن 

 شد. 

اگر شما محکوم به پاینت : (Age 18 or 19) سال 19تا  18افراد 
)عدم استفاده از کمربند چوکی در جریان رانندگی/ های ترافیکی بنابر تخلفات 

شدید، شما ضرورت به اشتراک و تکمیل بستن کمربند سیت اطفال( 
 نمودن برنامه بهبود دریوری را دارید.

 12اگر  (Age 18 or Olderسال ) 18سال یا کالنتر از  18افراد 
ماه در جریان مدت  18الی  12پاینت تخلف رانندگی را در مدت 

زمان دو سال گرفتید، مجبور به اشتراک و سپری کردن برنامه 
روز تکمیل  90. اگر این برنامه را در ظرف هستیدبهبود دریوری 

 نکردید، ریاست ترافیک امتیاز رانندگی شما را تعلیق میکند. 

ماه  24-12پاینت تخلف رانندگی در مدت زمان  12در صورت اخذ 
دریوری شما را  الیسنسدر ظرف دو سال متواتر، ریاست ترافیک 

میآورد. و شما مکلف به تکمیل در روز به تعلیق  90برای مدت 

 برنامه بهبود دریوری میباشد. 

جهت معلومات بیشتر در مورد برنامه بهبود دریوری برای خورد 
و اقدامات ریاست ترافیک در رابطه به ویب  ساالن، بزرگساالن

تصادم های و یا به کورس  www.mdvNOW.comسایت 
 مراجعه نماید.  (DMV114)مختلف 

 (Medical Review Programبرنامه بررسی صحی )
ریاست ترافیک مسول است تا مطمین شود که دریور قادر به 

مصون است یا خیر. با رسیدن راپور احتمال مشکالت رانندگی 
صحی فیزیکی و یا عصبی دریور، ریاست ترافیک اقدام به انجام 
معاینات فزیکی و عصبی دریور نموده تا بدانند که ایا این دریور 

میتواند مصونانه دریوری کرد یا خیر. ریاست ترافیک از هر نوع 
 اختالل رانندگی راننده نگران میباشد:

 
 سطح هوشیاری 

 دید 

 قضاوت 

 مهارت های واسطه 
 

دارد، ریاست ترافیک شاید از شما بخواهد تا  شرایطوابستگی به 
راپور مکمل صحی و دید را انجام داده و کاپی راپور را تسلیم شان 

تا بخش امتحان عملی و نظری را د خواست و یا از شما خواه نمایید
 سپری کنید. دوباره 
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بررسی صحی تکمیل شد، ریاست ترافیک تصمیم خواهد  زمانیکه
 گرفت که:

 امتیاز رانندگی شما را تعلیق کند 

 امتیاز رانندگی شما را محدود سازد 

 دید  راپور معاینات از شما خواهد خواست که راپور صحی و
 گذارش دوامدار در مقطع های مختلف زمانیرا به شکل 

 یا دهید

 خواستن اسناد دیگربدون  بررسی های صحی پایان دادن به 

 
اگر ریاست ترافیک امتیاز رانندگی شما را بنابر نتایج بدست آمده 

ین حالت برای اخذ دوباره ا معاینات صحی به تعلیق در میآورد، در
امتیاز رانندگی ضرورت به پیشکش ارایه اسناد اقامه را ندارید، 

ا ل یمگر اینکه امتیاز رانندگی شما به مصقد دیگر تعلیق، باط
 منقضی شده باشد. 

 
برای معلومات بیشتر در مورد برنامه بررسی صحی به نشریه 

 MEDریاست ترافیک در مورد تناسب صحی دریوری مصون )
 ( رجوع نماید. 80

 (Insurance Monitoring Programبرنامه نظارت بر بیمه )
ریاست ترافیک با صدور جواز سیر، بیمه به اساس قانون ورجینا 

رول مینماید. در زمان راجستر نمودن واسطه ترا چک و کنوسایط 
حد اقل بیمه یک طرفه داشتن نقلیه، مامور ورق تصدیق 

(liability به واسطه ) میکند. و در توسط شما امضا متذکره را
را خواهیم دالر امریکایی  500صورت نداشتن بیمه متذکره 

 پرداخت.

آورد در علیق خواهد ریاست ترافیک امتیاز رانندگی شما را به ت
 اگر:
 با ریاست را از شما خواسته شود معلومات بخش پالیسی بیمه 

 و شما بیمه یی نداشته باشید نمایدترافیک شریک 

  زمانیکه موتر شما بدون بیمه بوده و پلیت های واسطه را با
 نموده باشید. ه ن DMV خود نگاه کرده و تسلیم

برنامه نظارت بر بیمه جهت معلومات بیشتر در مورد جزیات 
صفحه ریاست  www.dmvNOW.com به ویب سایت

 ترافیک مراجعه نماید. 

بخاطر مراعات نکردن موارد نیاز حمایت دریوری  الیسنس تعلیق
 )برای مصونیت ایشان(از کودکان 

بخش اداره حمایت از اطفال اداره تنفیذ قانون ریاست ترافیک را 
تعلیق در آوردن جواز رانندگی شما هدایت خواهد کرد،  بهبرای 
 اگر:

  روز پول حمایت از اطفال را نپرداختید و یا  90در جریان
 ، یادالر امریکایی 5000

  حاضر نشدن به محکمه، سرکشی از حکم احضاریه، حاضر
 ه پرستاری اطفال و حمایت از ایشاننشدن به فیصل

ین مورد به ویب سایت ریاست ترافیک  ا جهت معلومات بیشتر در
 رجوع نماید.  
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 (Alcohol and the Law) الکول و قانون
رانندگی دستگیر شدید،  در زماناگر شما به جرم نوشیدن الکول 

ت آن سخت است. اگر پولیس بنابر دالیل مشکوک شما را مجازا
کند که شما در حالت نیشه رانندگی می توقف میدهد، و شک 

 .کندمیکنید، از شما خواستار تست )آزمایش( تنفس و خون خواهد 
ضمنی اگر شما در سرک های ورجینا  رضایت به اساس قانون

 تنفس و الکولرانندگی کنید، شما مکلف به همکاری و انجام تست 
افسر پولیس میباشید. در صورت تصادم و  یدر صورت تقاضا

شک افسر پولیس بر اینکه شما در حالت نیشه دریوری نموده اید، 
 دستگیری در سه ساعت یهافسر پولیس میتواند بدون داشتن احضار

 اول حادثه در هر محل که باشد شما را دستگیر کند. 
 

 Administrative License) تعلیق اداری جواز رانندگی

Suspension) 
اگر از تست تنفس انکار کردید و یا علظت الکول در تنفس شما 

و یا باالتر باشد، افسر پولیس شما را به رانندگی در حالت  0.08
متهم خواهد ساخت. امتیاز رانندگی شما به شکل ( DUIنیشه )

 اوتومات به حالت تعلیق خواهد آمد:
 برای بار اول، برای  نیشه در حالت با ارتکاب جرم دریوری

 هفت روز

  ،با ارتکاب جرم دریوری در حالت نیشه برای بار دوم
روز و یا الی تاریخ  60دریوری شما برای مدت  الیسنس

 محکمه )هر کدام که اول آمد( به حالت تعلیق میاید. 

محکمه  (DUIدر صورت محکوم شدن به رانندگی در حالت نیشه )
دریوری؛  الیسنستعلیق یا ابطال  برعالوه از و ریاست ترافیک

جریمه های دیگر را باالی شما تحمیل خواهد نمود. در صورت 
محکوم شدن به رانندگی در حالت نیشه مکرر، مدت تعلیق و یا 

 ابطال رانندگی شما طوالنی خواهد شد. 
 

 Open Alcohol Containers) باز در داخل موتربوتل الکول 

in Vehicles) 
 ا متهم به نوشیدن الکول در حالت دریوری خواهید شد، اگر:شم
 ( شما را توقف دهد و بوتل زمانیکه افسر تنفیذ قانون )پولیس

ه ک و ثابت شود دمسافرین موتر دیده شو باز الکول در ساحات
 محتویات آن قسماٌ تغیر موقعت کرده و

 عالمات دیده شود که شما هم الکول مینوشیدید 

عبارت از ساحات موتر است که در آن دریور و ساحات مسافرین 
راکبین دیگر مینشینند و ساحه است که دست دریور به آن میرسد، 

 به شمول صندوق های باز موتر. 
 

قرار  رانندگی با اطفال در زمان تحت تاثیر الکول و مواد مخدر
 (DUI)داشتن 

 درسال و یا کمتر سوار  17راد رانندگی در حالت نیشه زمانیکه اف
روز بیشتر حبس  5موتر تان باشد برعالوه از جرایم ذکر شده، 

دالر امریکایی را  1000-500میشود. و نیز جریمه نقدی اضافی 

خواهید پرداخت. در صورت ارتکاب عین جرم بار دوم برعالوه از 
شما مکلف به خدمت به جامعه بدون مزد در محل برای  ،جریمه ها

 ساعت خواهیم شد.  80
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 (Vehicle Impoundment) توقیف وسیله نقلیه

دریوری شما بنابر دریوری در حالت نیشه  الیسنسدر صورت که 
، شدیددر دریوری دستگیر باز هم قبالٌ تعلیق شده باشد و شما 

روز توقیف خواهد شد. در صورت  30واسطه شما برای مدت 
روز دیگر امر توقیف  90محکوم شدن به این جرم محکمه میتواند 

 شما را بدهد.  واسطه

شما را توقیف کند در صورت  واسطهافسر پولیس نیز میتواند 
ین حالت موتر ا راندن واسطه بدون نمبر پلیت برای بار دوم، در

و یا الی حصول نمبر پلیت در توقیف خواهد  برای مدت سه روز
 ماند، کمترین مدت آن انتخاب میشود. 

مطابق قانون همان شهر و یا : (Restitutionجبران/غرامت )
در صورت که شما در آن رانندگی میکنید،  (county) کونتی

، شما مکلف به پرداخت جریمه صادم بنابر رانندگی در حالت نیشهت
یکایی برای مصارف اداره تنفیذ قانون، خدمات دالر امر 1000الی 

 عاجل صحی، اطفایه و پرسونل نجات میباشید. 

 21تخلفات/نقض مربوط به الکل و مجازات مربوط به افراد زیر 
 سال

 Purchasing/Consuming)خریداری/مصرف الکول

Alcohol) : سال باشد، شما نمی توانید  21اگر سن شما کمتر از
الکول خریداری، با خود انتقال و یا مصرف کنید. اگر شما محکوم 

به دریوری بعد از مصرف الکول شوید و مقدار غلظت الکول خون 
برسد، جریمه محکمه قرار ذیل  0.08الی  0.02حد اقل  شماو تنفس 

 خواهد بود:
  ی شما برای مدت یک سال یوردر الیسنسآمدن در  به تعلیق

 از زمان محکوم شدن به این جرم و
  دالر امریکایی 500پرداخت حد اقل 

  ساعت به جامعه 50خدمت حد اقل 

الکول و مقدار  نوشیدندر صورت محکوم به دریوری بعد از 
و یا باالتر برسد، مجازات آن  0.08غلظت الکول خون و تنفس به 
 باشد. همانند مجازات بزرگساالن می

 
 :(Providing Alcoholic Beverages) تهیه نوشابه الکولی

سال، افراد که از  21اگر شما الکول را به افراد خورد تر از 
نید، برسا فروشه نوشیدن الکول توسط محکمه منع شده اند، تهیه و ب

دالر امریکایی، تعلیق شدن  2500به جریمه نقدی الی  شما محکوم
 ماه خواهیم شد.  12دت یک سال و حبس دریوری برای م الیسنس

 
اگر  :(Misrepresentation of Age) ارائه نادرست سن
سال باشد و شما به مقصد خریداری و یا  21سن شما کمتر از 

 نوشیدن الکول از کارت هویت جعلی استفاده کنید، شما:
  دالر امریکایی جریمه خواهید شد 500حد اقل 

  جامعه بدون مزدساعت به  50خدمت حد اقل 

  ماه حبس و 12الی 

  از  اما ماه، 6دریوری حد اقل برای  الیسنسآمدن در به تعلیق
 یک سال بیشتر نمیشود. 
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 :آموخت دهین بخش موارد ذیل را خواا در

 آموزشی جواز (Learner’s Permit) 

 دریوری الیسنس (Driver’s License) 

 دریوری تجارتی الیسنس (Commercial Driver’s License) 

 دریوری سرویس مکتب الیسنس (School Bus Driver’s License) 

 آموزشی موترسایکل الیسنس (Motorcycle Learner’s Permit) 
 دریوری بین المللی الیسنس (International Driver’s License) 

 

آموزشی را  جوازدریوری و یا  الیسنس در جریان دریوری همیش
 جوازدریوری و یا  الیسنسخود داشته باشید. سو استفاده از  با

آموزشی غیر قانونی است. در صورت سو استفاده از آن جریمه، 
اهد تعلیق خوبه حالت دریوری شما  الیسنسمحکوم به قید )حبس( یا 

 آمد. 
 

 (Learner’s Permit) آموزشی جواز
آموزشی زمانی دریوری کرده میتوانید که یک دریور   جوازبا 

سال باشد، در سیت  21دار دیگر که سن وی حد اقل   الیسنس
 سالیسنپیشروی موتر نزدیک شما نشسته باشد. این دریور باید 

را با خود داشت و آماده همکاری در جریان معتبر دریوری 
برادر،  دریوری با شما باشد. اگر دریور همکار، پدر، مادر،

 20-18همشیره، برادر ناسکه، همشیره ناسکه باشد و سن  شان از 
 باشد، شما میتوانید دریوری کنید.

د دریوری بای الیسنسو یا بیشتر باشد، قبل از اخذ  19اگر سن شما 
آموزشی دریوری نموده و یا تصدیق  جوازروز اول با  60برای 

 . نمایدارایه  فراغت کورس آموزش دریوری را به ریاست ترافیک
برای معلومات بیشتر به نشریه والدین در سیت دریوری 

(DMV16)  که در ویب سایتwww.dmv.NOW.com  و یا در
بخش خدمات مشتریان ریاست ترافیک قابل دسترس میباشد، 

 مراجعه کنید.     
 

 (Driver’s Licenseدریوری ) الیسنس
دریوری میتوان هر نوع واسطه، و یا موتر های خورد  یسنسالبا 

 الیسنسپوند بوده و ضرورت به  26,001که وزن آن کمتر از 
 دریوری تجارتی را نداشته باشد، رانندگی کرد. 

 
دریوری به نشریه اخذ  الیسنساخذ  برای برای معلومات بیشتر

و یا  www.dmvNOW.comدریوری که در ویب سایت  الیسنس
بخش خدمات مشتریان ریاست ترافیک قابل دسترس میباشد، 

 مراجعه کنید. 
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 (Commercial Driver’s Licenseدریوری تجارتی ) الیسنس
موتر  تریلر،-دریوری تجارتی میتوانید تراکتور الیسنسبا داشتن 

 15تانکر دار، سرویس مکتب ی، موتر های سرویس مسافر بر
 د،ننفری و یا بیشتر از آن، وسایط که مواد مضره را انتقال میده

 دریوری الیسنسرانندگی کرد. برای معلومات بیشتر در مورد اخذ 
دریوری تجارتی ورجینا که در  الیسنس( به رهنما CDLتجارتی )

و یا بخش خدمات مشریان  mwww.dmvNOW.coویب سایت 
 ریاست ترافیک قابل دسترس میباشد، مراجعه کنید.

 
 School Bus Driver’sدریوری سرویس مکتب ) الیسنس

License) 
نفر را  15 سرویس مکتب که به شمول دریوراگر خواسته باشید  

 سالیسنین حالت ضرورت به اخذ ا انتقال میدهد، رانندگی کنید، در
 الیسنساما برای این کار باید امتحان را ندارید.  یدریوری تجارت

 الیسنسدریوری تجارتی و سرویس مکتب را سپری نماید، و 
نفر به شمول شما محدود  15دریوری شما به رانندگی وسایط الی 

 دریوری شما نوشته میشود.  الیسنسشده و روی 
دن سرویس های لومات بیشتر در مورد ضروریات رانبرای مع
 (DMV60دریوری تجارتی ورجینا ) الیسنسکتب به رهنما کالن م

 مراجعه کنید. 
 

 Motorcycle Learner’sآموزشی موترسایکل ) جواز

Permit) 
صبح و قبل از  4شما میتوانید بعد از ساعت  الیسنسبا داشتن این 

نیمه شب رانندگی موتر سایکل را کرد. تنها وقتی میتوانید موتر 
 دار موترسایکل از الیسنسکه یک راننده  کنیدسایکل را رانندگی 

 موتر سایکل دیگر و یا واسطه دیگر که در جوار شما در حرکت
ا شما کسی دیگر را ب الیسنسنظارت کند. با داشتن این  شما از باشد

دن جریان رانکرده نمیتوانید. در  خویشخود سوار موتر سایکل 
هلمت( را به باید کاله محافظتی تصدیق شده ) هموترسایکل همیش
 سر داشته باشید. 

برای معلومات بیشتر به رهنما رانندگی موترسایکل در ورجینا 
(DMV2)  که در ویب سایدwww.dmvNOW.com  و یا بخش

جعه اخدمات مشتریان ریاست ترافیک قابل دسترسی میباشد مر
 نماید.

 
 Motorcycle Driver’sرانندگی موتر سایکل ) الیسنس

License)  
برای رانندگی موتر سایکل در ورجینا شما باید امتحان دوبخشه 

)نظری( دریوری، امتحان معلومات رانندگی موترسایکل و امتحان 
عملی موترسایکل روی جاده را موفقانه سپری نماید. در صورتیکه 

د برای رانندگی موتر سایکل بایدریوری داشته باشید  الیسنساز قبل 
عالوه گردد. در صورت نداشتن  شمادریوری  الیسنسدر  Mکالس 

که مقید به رانندن   Mرانندگی  الیسنسدریوری، میتوان  الیسنس

 تنها موتر سایکل میباشد، اخذ نمود. 
برای معلومات بیشتر به رهنما رانندگی موترسایکل ورجینا 

(DMV2 .مراجعه نماید ) 
 

 

 

 

 

 

mailto:asrarg@yahoo.com
http://www.dmvnow.com/
http://www.dmvnow.com/


جمله را اصالح لطفاٌ  ،گرامری و یا ر صورت اشتباه قلمیسالم برادران و خواهران، د برای افغانها: ترجمه دری رهنما دریوری ورجینا

 March 31, 2016                                               غنیمحمد اسرار داکتر با احترام، بفرستید.  asrarg@yahoo.comو به ایمیل 

55 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 International Driver’sدریوری بین المللی ) الیسنس

License) 
دریوری با اعتبار نبوده و با  الیسنسدریوری بین المللی،  الیسنس

استفاده از آن نمی توان  )در داخل امریکا( دریوری کرد. این سند 
دریوری شما بوده و خارج از  الیسنسصرف ترجمه خارجی 

امریکا از آن اسفاده کرده میتوانید. این اجازه نامه ها توسط اداره 
AAA  که امتیاز  رانان به استثنی آنعده دریوربه دریومحلی

شان در حالت تعلیق بوده و یا باطل شده است، صادر یرانندگی ا
 میگردد. 

 
از  یدید، شما میتواناگر به ایاالت محتده به سیاحت/مالقات آمده باش

برای رانندگی استفاده کرد اما الیسنس  دریوری کشور خود الیسنس
دریوری شما باید به لسان انگلیسی ترجمه شده باشد و کاپی آن را 

 نیز با خود داشته باشید. 
 

 یهای دریوری بین المللی صادر شده سکتور های خصوص الیسنس
فروش هر گونه  را ندارند. دن وسایطقابل اعتبار نبوده و اجازه ران

   دریوری تخطی کالس اول شمرده میشود. الیسنساسناد بنام 
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 :د آموختین بخش موارد ذیل را خواها در
  دریوری از طریق پوست بکس الیسنسرسیدن 

(Receiving your lincense by mail) 

 تغیر آدرس (Address Changes) 

 مدت کم از آمدن شما به ورجینا میشود (New to Virginia) 

 نشانی   جواز سیر، اسناد راجستر واسطه، نمبر پلیت و
(Titles, registrations, license plates, decals) 

 بررسی مصونیتی  (Safety Inspections)    

 بیمه ضروریات (Insurance Requirements) 

 ثبت نام به مقصد رای دادن (Applying to register to vote) 

 

 اهدا اعضای بدن، چشم و عضالت 

(Organ, eye and tissue donation)  
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باید اسناد راجسر واسطه را با خود داشته باشید.  در زمان رانندگی
 خویشخود را راجستر اداره محلی  واسطهدر صورت ضرورت 

ی تنواسطه با دفتر محلی و یا کوجستر نماید. برای اینکه را
در تماس  خویشبا دفتر محلی و کونتی  ضرورت است یا خیر،

 شوید. 
 

 (Safety Inspectionبررسی مصونیتی )
واسطه شما باید بررسی مصونیتی را سال یک بار موفقانه سپری 

نماید، و بعد از تفتش ستیکر تصدیق را در محل آشکار واسطه 
. در محالت مشخص واسطه شما ضرورت )شیشه قدام( نصب نماید

 به سپری کردن تست ایمیشن )کثافت=ناپاکی هوا( نیز میباشد.
برای معلومات بیشتر در مورد بررسی مصونیتی به ویب سایت 

 مراجعه نماید.  www.vsp.virginia.govپولیس ایالت ورجینا 
 

 (Insurance Requirementsبیمه ) ضروریات
ش خویبرای راجستر نمودن واسطه و اخذ نمبر پلیت باید به واسطه 

 500اخذ نموده در غیر آن مبلغ  بیمه الیبیلیتی )یک طرفه( حد اقل
 . خواهید پرداختدالر امریکایی 

را با کمپنی بیمه که اجازه فعالیت در ایالت ورجینا  خویشواسطه 
را داشته باشد، بیمه کنید. پالیسی بیمه باید حد اقل دربرگیرنده 

 محتویات ذیل باشد:
  دالر امریکایی فی نفر در صورت  25,000پوشش

 مجروحیت و یا مرگ

  دالر امریکایی برای دو نفر و یا بیشتر در  50,000پوشش
 مرگ صورت مجروحیت و یا

  دالر امریکایی برای تخریبات وسایط 20,000پوشش 

 
کمپنی بیمه سابقه دریوری هر فرد خانواده که به سن دریوری 

رسیده اند، درج پالیسی بیمه واسطه میکند. برای این که دریور های 
جدید خانواده چی تاثیرات باالی پالیسی بیمه شما خواهد داشت 

 .شویددر تماس  یشخومیتوان با نماینده کمپنی بیمه 
 

در بعضی موارد ضروریات بیمه الیبیلیتی )یک طرفه( باالتر 
خواهد بود. برای معلومات بیشتر در مورد تصدیق مسولیت های 

به ویب سایت  DMVمالیاتی و تصدیق بیمه 
www.dmvMOW.com  .مراجعه نماید 

اما  ،پوشش بیمه را فراهم نمیسازدوسایط بیمه نشده، فیس پرداخت 
در  رانندن واسطه برای مدت یک سال راجستر و به شما اجازه

   میدهد.  ایالت ورجینا را
 

واسطه ثبت شده خویش را برای تمام مدت که دارای اسناد فعال ثبت 
است، بیمه نموده، حتی اگر واسطه غیر فعال و متوقف هم باشد. قبل 

و بیمه باید نمبر پلیت واسطه به ریاست ترافیک برگردانیده از لغ
 شده و بعداٌ بیمه واسطه لغو گردد.

اگر با واسطه که دارای بیمه نمیباشد، دستگیر شدید و بیمه واسطه 
گی شما را به تعلیق خواهد امتیاز رانند DMVرا نپراخته بودید، 
 آورد، تا زمانیکه:

  زید ودالر امریکایی را بپردا 500فیص 

  .ما شکمپینی بیمه تصدیق اخذ بیمه مورد نیاز را صادر سازد
باید این تصدیق را به شکل دوامدار الی مدت سه سال از آغاز 

 دریوری به ریاست ترافیک ارایه بدارید.  الیسنساخذ دوباره 
 
 

mailto:asrarg@yahoo.com
http://www.vsp.virginia.gov/
http://www.dmvmow.com/
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، یا اینکه نو به ورجینا آمده اگر  برای بار اول دریوری یاد میگیرید

تمام دریوران ورجینا را بهتر میسازید،  خویشو یا دریوری  باشید
 معلومات اضافی ذیل را بدانند:باید 

 
 دریوری از طریق پوست بکس الیسنس رسیدندریافت/

(Receiving License by Mail) 

دریوری نو شما از طریقه پوسته خانه به شما فرستاده  الیسنس
دریوری را در  الیسنس DMVمسایل امنیتی،  بنابرخواهد شد، 

 مرکز خدمات مشریان صادر نمیکند. 
 

 :(Address Changes) تبدیلی آدرس
 30به آدرس دیگر، باید در ظرف  )کوچ کردن(نقل مکان در صورت 

ست ترافیک آدرس نو شما را . اگر ریابدهیدرا اطالع  DMVروز 

دریوری شما دوباره به ریاست ترافیک  الیسنسنداشته باشد، 
 برگشتانده خواهد شد. 

 
 (New to Virginia) مدت کم از آمدن شما به ورجینا میشود

 60اگر شما نو به ورجینا آمده و رانندگی میکنید، باید در ظرف 
 دریوری ورجینا را اخذ کنید.  الیسنسروز 

 
نشانی  جواز سیر، اسناد ثبت )راجستریشن(، نمبر پلیت، و

(Titles, Registrations, Licnse Plates, Decals) 
را ثبت و  خویشروز واسطه  30با رسیدن به ورجینا در ظرف 

جواز سیر ورجینا را اخذ نماید. نمبر پلیت باید در قدام و عقب موتر 
نصب شود. دیکال که نشان دهنده ماه و سال انقضا نمبر پلیت 

میباشد باید در جا های از قبل تعین شده آن نصب شوند )به استثنی 
 پلیت های دایمی(
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 مقصد رای دادنثبت نام به 
(Applying to Register to Vote) 

ثبت نام نموده و برای اشتراک در رای دادن  DMVشما میتوان در 
تبدیل کنید. قصد رای دهی  خویشیا آدرس پوست بکس رای دهی 

دریوری خانه  الیسنسدر بخش رای دهی فورمه اخذ  خویش را
پری نماید. برای ثبت نام رای دادن در ورجینا شما باید تابعت 

و با رسیدن زمان رای دهی  امریکا را داشته، باشنده ورجینا باشید،
سال و یا باالتر باشد. در صورت محکوم به جرم و یا  18سن شما 

مشکالت عصبی باید حکم صحت بودن رای دهی را از محکمه با 
 شید. خود داشته با

 
با بخش  ثبت نام رای دهی خویش حالت درخواست دانستنبرای 

-800-1شماره تلیفون  بهثبت نام محلی و یا دیپارتمنت انتخابات 

 در تماس شوید.  TDD 1-800-260-3466و یا  552-9745
 

 اهدا اعضا، چشم و عضالت

(Organ, Eye and Tissue Donation) 

، دریوری  آموزشی جوازدریوری،  الیسنسدر زمان درخواست به 
کارت هویت تصویر دار، از شما پرسیده خواهد شد که شما در آینده 

خواستار اهدا اعضا، چشم و یا عضالت بدن خویش میباشید. اگر 
دریوری شما  الیسنسجواب شما بلی باشد، در صفحه قدامی 

یادداشت نوشته خواهد شد. تصمیم اهدا اعضا، چشم و عضالت 
امتیاز رانندگی هیچ اخذ به شما میباشد. تصمیم شما باالی متعلق 

 تاثیر ندارد. 
 

در صورت قبول کردن اهدا اعضا/عضالت سن شما باید حد اقل 
سال موافقه تحریری  18سال باشد. در صورت کم بودن سن از  18

  ارایه نماید. با خود داشته و والدین یا پرستار فامیلی را 
  

 ختم

 
 های هر چه بیشتر شما و فامیل به امید موفقیت

 ،شما محترم
ورجینا در دانستن ترجمه رهنمای دریوری که خدا کند 

در کرده و  کمکایالت ورجینا شما را  قوانین دریوری

امتحان اخذ الیسنس رانندگی برایتان مفید واقع 
هدفت ترجمه این کتاب صرف همکاری با  ....شود

اشتباه  هموطنان عزیزم میباشد، در صورت کدام
 قلمی، معذرت میخواهم.

 
احتمالی امتحان  و جواب سوال 148بنده در حدود 

با نموده و از طریق ایمیل  نظری دریوری را نیز ترجمه

 .هموطنان عزیزم شریک خواهم ساخت
 

 با احترام
 داکتر محمد اسرار غنیمترجم: 

 ایدیتر: استاد توریالی صافی

 asrarg@yahoo.com 
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 این لوحه کنار جاده به معنی .1

a. دو گوالیی، اول طرف راست و بعداً طرف چپ 

b. سرک مارپیچ 

c. بطرف راست و مشکل دور خوردن تیز 

d. .سرک قیر ختم میشود 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .2

a. در صورت ضرورت توقف نماید 

b. با احتیاط رانندگی نموده و آماده توقف باشید 

c. سرعت را کم یا توقف نماید 

d.  توقف کامل نمودباید 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .3

a. داخل نشوید 

b. سرنشیبی در پیشرو است 

c. در پیشرو باید به طرف چپ دور بخورید 

d. یک چهاراهی در پیشرو است 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .4

a. با احتیاط سبقت نماید 

b. سبقت منع است 

c. به طرف راست رانندگی کنید 

d. به طرف چپ رانندگی کنید 

 

 کنار جاده به معنیاین لوحه  .5

a.  لین قرار دارند، باید به مسیر تیر دور بخورنداین وسایط که در 

b. اند، ریزرف میباشد نمعلولیدر پارکنگ های  پارکنگجواز ین که دارای پارکنگ برای معیوبین و معلول این 

c. باشند ها لوحه درج شده مطابق تعداد مسافرو یا بیشتر  سرویس و وسایط که دارای یک دریور و یک وسایطن ها برای لی، 

 ریزرف میباشد. 

d. یک چهاراهی دایروی در پیشرو است 

 
 .……b, d, d, c, bجوابات درست: 
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 این لوحه کنار جاده به معنی .6

a. توقف نماید ،دیگر در صورت نزدیک شدن وسایط 

b. حق اولیت را مراعات نماید 

c.  دیگر از این سرک استفاده مشترک میکنند. یا با وسایط بایسکل ها از این محل عبور  

d.  ناشده سرککنار قیر ( .برای موترسایکل ها میباشدSoft Shoulder) 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .7

a.  آغاز میگردد. سرعت را مطابق سرعت درج شده کم کنید.  جدا شده شاهراه 

b.  درج شده لوحه کم نمایدسرک در پیشرو دارای گوالیی بوده، سرعت را مطابق به سرعت مصون 

c. ( دو لین با هم یکجا میشوندMerge ،)شده لوحه کم نماید.  جسرعت را مطابق سرعت مصون در 

d. شده لوحه کم نماید. جسرک مارپیچ در پیشرو است، سرعت را مطابق سرعت مصون در 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .8

a. سر نشیبی در پیشرو است 

b.  سطح خط ریل پایتنر است ازمحل عبور خط ریل سطخ زمین در 

c. هیچ کدام 

d. محل عبور افراد پیاده رو در پیشرو است 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .9

a. در لین چپ رانندگی کنید 

b. سمت که در تیر نشان داده شده گرفته شود 

c. شما حق اولیت را دارید 

d. ل شده از کنار(سرک بغلی )وص 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .10

a.  راستطرف به منع دور خوردن 

b. گوالیی 

c. دور خوردن به طرف راست یا چپ 

d.  .جریان ترافیک صرف به سمت تیر میباشد 

 .……c, b, c, b, dجوابات درست: 
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 زمان سبقت منع است که: .11

a.  موتر مکتب روی یک جاده عمومی توقف نموده و شاگردان مکتب را باال و یا پاین کند )به استثنی اینکه رفت و آمد ترافیک

 د.(ناز هم جدا شده باشغیر قابل عبور روی جاده توسط یک مانعه 

b. خارج از سرک قیر یا شانه سرک 

c.  تمام جوابات 

d.  .زمانیکه یک خط غیر منکسر طرف چپ لین که شما رانندگی میکنید، باشد 

 

 اجازه حق اولیت عبور باید به ..... داده شود .12

a. قطار های نظامی 

b.  تمام جوابات 

c. مراسم عبور جنازه 

d.  .افراد پیاده رو که در حال عبور از جاده های عمومی یا شاهراه اند 

 

 میباشد خویش دیدن هر دو طرف عقبه از ناست انجام میدهند عبارت  وسایطبزرگترین اشتباه که رانندگان در زمان ریورس نمودن  .13

a. صحیح 

b. غلط 

 

 در مناطق مسکونی قانونیسرعت  .14

a. 30 مایل فی ساعت 

b. 25 مایل فی ساعت 

c. 15 مایل فی ساعت 

d. 35 مایل فی ساعت 

 

 سال باشند، باید: 18کمتر از شان این وسایط که س مسافریندر ورجینا،  .15

a. باید کمبربند سیت موتر را بسته کنند ،در هر قسمت واسطه که نشسته باشند 

b. بسته کنند ،ته باشندسکمربند سیت موتر را صرف زمانیکه در سیت پیشرو نش 

c. کمربند سیت موتر را بسته نکنند وقت باید هیچ 

d.  بسته کنندزمانیکه در سیت پشت سر نشته باشند، کمربند سیت را 
 ..……c, b, a, b, aجوابات درست: 
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 اطفال که سن ایشان کمتر از ............... باشند باید در سیت های تصدیق شده مصونیتی بسته شوند .16

a. 7 

b. 5 

c. 6 

d. 8 

 

 در مناطق تجارتی  قانونی اعظم سرعت .17

a. 25 مایل فی ساعت 

b. 35 مایل فی ساعت 

c. 30 مایل فی ساعت 

d. 15 مایل فی ساعت 

 

 از  است عبارت (Zero toleranceتحمل صفر ) .18

a.  ذکی  و هوشیارساله(  19-11)اطفال یک تینیجر 

b. اخذ نمرات خوب 

c.  فیصد و یا بیشتر باشد، مطابق قانون اجازه راننده گی  02.شان ایسال که فیصدی غلظت الکول خون  21اشخاص کمتر از

 را ندارند. 

d. هیچ کدام 

 

 د کهنان روشن و یا استفاده شودورخوردن واسطه باید زماشاره یا اشاره دست   .19

a. در زمان دور خوردن 

b. تمام جوابات 

c. تبدیلی لین ها 

d. راه هاداخل و یا خارج شده از شاه 

 

 در محالت مکتب اعظم قانونیسرعت  .20

a. 30 mph 

b. 15 mph 

c. 35 mph 

d. 25 mph 

 
 .……d, a, c, b, dجوابات درست: 
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 خط زرد منکسر در کنار خط زرد غیر منکسر به معنی .21

a. خط منکسر اجازه است سبقت از سمت 

b. سبقت از سمت خط غیر منکسر اجازه است 

c. سبقت از هر دو طرف منع است 

d. سبقت به طرف چپ از هر دو طرف اجازه است 

 

 در صورت که شما در یک حادثه ترافیکی دخیل باشد .22

a. الع دهیدطبه کمپنی بیمه خویش عاجل ا 

b. به زودترین فرصت ممکنه به پولیس اطالع دهید 

c.  فوق الذکرتمام جوابات 

d. نشویدکه باعث بالک )بند( شدن جاده به روی دیگر وسایط  ، محلمحل حادثه توقف نموده نقطه در نزدیکترین. 

 

 اجازه است در .............در محالت تجارتی، شهر ها و بازار ها  Uدور خوردن به شکل  .23

a. در شاهراه ها 

b. هیچ کدام 

c. در چهاراهی ها 

d. در جاده های چهار لینه 

 

 بدیل نمودن لین ها بایدقبل از ت .24

a. تمام جوابات 

b. باشید، دارید قصد داخل شدن را به آن شما که متوجه وسایط دیگر که قصد داخل شدن به عین لین 

c. شود دیدهداخلی و بغلی  یدر عقب نما 

d. اشاره دور خودن را روشن کنید 

 

 شدذیل از شما اخذ خواهد  آژمایشات DMVدر جریان اخذ الیسنس دریوری،  .25

a.  دریوری دانشسطح 

b. تمام جوابات 

c. )مهارت های روی جاده )سرک 

d. دید 
  ..…a, c, c, a, bجوابت درست: 

mailto:asrarg@yahoo.com
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 مصونترین محل نصب چوکی مصونیت اطفال  .26

a. سیت عقب طرف راننده 

b. وسط سیت عقب 

c. سیت پیشروی مسافر 

d. یک برابر است مصونیت تمام سیت ها 

 

 میباشد.  با الکول قانوناٌ شما نیشتهزمانیکه فیصدی غلظت الکول خون شما به ........ برسد،  .27

a. 0.07% 

b. 0.09% 

c. 0.10% 

d. 0.08% 

 

 الیسنس رانندگ شما به حالت تعلیق و یا باطل خواهد شد، اگر شما .28

a.  بهDMV  بگویددروغ 

b. تمام جوابات 

c. از پولیس فرار 

d. یاشتراک در امتحان دریوری به جای شخص دیگر 

 

 کرد، اگر شما محکوم بهمحکمه الیسنس دریوری شما را تعلیق و یا باطل خواهد  .29

a. رانندن واسطه بدون داشتن الیسنس دریوری 

b. نپرداختن پول تیل موتر 

c. تمام جوابات 

d. ( دریوری تهاجمی و خطرناکReckless or aggressive driving) 

 

30. HOV به وسایط ذیل ریزرف نمی باشد 

a.  آن زیاد باشد مسافرینوسایط که تعداد 

b. موتر سایکل ها 

c. تیلر ها و تراکتور ها 

d.  د(نمیشو استفاده)واسطه که در سفر ها توسط افراد مختلف کارپول ها 
 .……b, d, b, c, cجوابات درست: 

mailto:asrarg@yahoo.com
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 در زمان رانندگی در باران، شما باید .31

a. ( چراغ های پارکنگ را روشن کنیدParking Lights) 

b. ( چراغ های فول را روشن کیندHigh beam headlights) 

c.  چراغ ها را روشن نکنید 

d. چراغ های ( بیم را روشن کنیدLow beam headlights) 

 

 هر مرتبه کی شما رانندگی میکنید، شما .32

a. اطمینان بدهید که شما یک راننده مصون هستید 

b. قوانین رانندگی ورجینا را مراعت نماید 

c. تمام جوابات 

d. مصولیت اعمال خویش را قبول کنید 

 

 . نشوداز .................... پارک باید بیشتر (، Curbدر صورت پارک نمودن واسطه در جوار کرب ) .33

a. 18  از کربدورتر انتچ 

b.  از کربدورتر یک فوت 

c. 6 از کرب دورتر انچ 

d. از کرب دورتر دو فوت 

 

 در صورت رانندگی آهسته نسبت به وسایط دیگر روی جاده چند لینه، شما باید .34

a. در لین طرف راست رانندگی کرد 

b. در لین طرف چپ رانندگی کرد 

c.  رانندگی کرددر لین وسط 

d. لین را تبدیل نکنید 

 

 اگر شما ،جلوگیری کرد یداز حادثات که ناشی از نوشیدن الکول بار میایند میتوان .35

a. از تکسی استفاده کنید 

b. قبل از نوشیدن الکول تصمیم بگیرید که شما رانندگی نمیکنید 

c. جوابات فوق متما 

d. بسیار به آسانی بگوید "نه تشکر، من رانندگی میکنم" اگر کسی از شما تقاضا کند که الکول بنوشید، شما برای ایشان 

 
 ..……d, c, b, a, cجوابات درست: 

mailto:asrarg@yahoo.com
mailto:asrarg@yahoo.com
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 این لوحه کنار جاده به معنی .36

a.  کنیدسرک مارپیچ پیشرو میاید، سرعت را مطابق سرعت مصون درج شده لوحه کم. 

b.  کنیدیک جا شدن لین ها: سرعت را مطابق سرعت مصون درج شده لوحه کم. 

c.  .شاهراه دو طرفته که توسط کتله از هم جدا شده آغاز میشود، سرعت را مطابق سرعت مصون درج شده لوحه کم سازید 

d.  کنیداین سرک در پیشرو دارای گوالیی میباشد، سرعت را مطابق سرعت مصون درج شده لوحه کم . 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی  .37

a. حفاظت از حیات حیوانات 

b. محل عبور آهو 

c.  شکارمحل 

d. پارک ایالتی 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .38

a. کاهش لین، لین راست در پیشرو ختم میشود 

b. سرک در پیشرو پهندار )عریض( میشود 

c. رمپ شاهراه در پیشرو میباشد 

d. کاهش لین، لین چپ در پیشرو ختم میشود 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .39

a. ست میباشدسرک در پیشرو دارای گوالیی بطرف چپ و بعداً بطرف را 

b.  پیشرو میباشددر سر نشیبی 

c. پ میباشدگوالیی طرف راست و بعداً بطرف چ سرک در پیشرو دارای 

d. کار ساختمانی سرک در پیشرو میباشد 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .40

a. در لین چپ میتوانید رانندگی کرد 

b. سرک بغلی 

c. شما حق اولیت دارید 

d.  .طرف که در تیر نشان داده شده، گرفته شود 
 ……d, b, a, c, dجوابات درست: 

 

mailto:asrarg@yahoo.com
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 این لوحه کنار جاده به معنی .41

a. با احتیاط سبقت نماید 

b.  طرف راست را بگیرید 

c. منع سبقت 

d. طرف چپ را بگیرید 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .42

a.  غلط هستید سمتشما نزدیک به داخل شدن به یک جاده یک طرفه از 

b.  در این لین رانندگی نکنید بخاطریکه باX نگ عالمت گذاری شدهسرخ ر 

c. جانب مقابل میآیند، حق اولیت دهند از وسایط که با چراغ سبز بطرف چپ دور میخورند باید به وسایط که 

d.  احتیاط کنیدمیباشدمحل عبور متعلمین مکتب در پیشرو ، 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .43

a. احتیاط کنند لین مشترک )دو لین که باهم یکجا میشوند( دریوران هر دو لین در زمان داخل شدن به 

b. داخل نشوید 

c. لین ها برای وسایط که دارای تعداد سرنشینان مندرجه لوحه اند، ریزرف میباشند 

d.  .حرکات خاص دور خوردن از لین های مشخص اجازه است 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .44

a. سرک مارپیچ 

b. سرنشیبی در پیشرو است 

c.  ها/سرک های مختلف با هم در یک مسیر باهم یکجا میشوندترافیک لین 

d. چهارراهی در پیشرو است 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .45

a. شما نزدیک به داخل شدن به یک جاده یک طرفه از جانب غلط هستید 

b. به رانندگی خود ادامه داده میتوانید در صورتیکه سرک فرصت باشد 

c.  دور خوردنU مانند منع است 

d. فوق همه جوابات 
 b, c, c, b, aجوابات درست: 

mailto:asrarg@yahoo.com
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 دریوران باشد( Distractiveتلیفون های موبایل میتوانند یکی از عوامل خطرناک خلل تمرکز فکری ) .46

a. درست 

b. غلط 

 

 باشد در تخت خواب وسایط الری و یا وسایط که حاوی اطاق میباشند، اجازه است 16از نظر قانون انتقال اطفال که سن شان کمتر از  .47

a. درست 

b. غلط 

 

 حفاظت خود، باید این کار ها را انجان نداد: برای .48

a. اجازه رانندن واسطه شما توسط یک راننده که جواز رانندگی ندارد 

b. استعمال جواز رانندگی تعلیق و یا باطل شده 

c. استفاده الیسنس دریوری شما توسط شخص دیگر 

d. تمام جوابات فوق 

 

ن یا باشد، در بازروشن و خاموش میشود و در ضمن لوحه توقف بغلی آن نیز  با نزدیک شدن به موتر سرویس مکتب که چراغ های آن .49

 :نمودزمان توقف چه حالت شما باید تا 

a. چراغ که گل و روشن میشود، خاموش شود 

b.  مکتب برای شما اشاره رفتن کند واسطهدریور 

c. مکتب حرکت کند واسطه 

d.  و سرویس مکتب حرکت کند کنندتمام اطفال محل را ترک 

 

 قسمت شانه کمربند سیت موتر راهمیشه  .50

a. های خویش بگذارید وتحت باز 

b. عقب گردن 

c.  که نباشد بسته بوده، اما بسیار کش( شما را قید کند، نسبتاٌ آزاد باشد که حرکت کرده بتوانیدSnug without any slack) 

d.  آزاد باشدبسیار 
 

 

 
 a, b, d, d, cجوابات درست: 

mailto:asrarg@yahoo.com
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 نیز روشن شود.باید چراغ های پیشرو  بنابر خراب بودن آب و هوا واسطهی با روشن شدن برف پاک شیشه پیشرو .51

a. غلط 

b. درست 

 

 ( ....................شامل نمی باشدSearchدر جستجو ) .52

a. قبل از داخل شدن به چهاراهی باید از چپ به راست و دوباره به چپ دیده شود 

b. در پارکینگ وسایط را کردن واسطه خویش پیدا 

c. جستجو اشیا و حوادث ( غیر معمولclues) که نشادهنده یک خطر روی جاده میباشد 

d. دیدن به پیشرو و عقب 

 

 (Interstate highways in rural areas) اطرافی های  اهشاهرسرعت اعظمی در  .53

a. 50mph 

b. 70mph 

c. 80mph 

d. 60mph 

 

 ( همیشه:Light Rail Intersection)در چهارراهی ریل های کوچک  .54

a.  طرف دیده شودقبل از عبور از خط ریل هر دو 

b. احتیاط نموده و اشاره های ترافیکی را مراعات نماید 

c. همه جوابات 

d. از سرک استفاده مشترک شود گان با افراد پیاده رو و بایسکل راننده 

 

 قبل از دور خوردن باید اشاره دور خوردن را روشن کرد فوت..... ....... .55

a. 100 فوت 

b. 200 فوت 

c. 50 فوت 

d. 300 فوت 

 

 

 …… b, b, b, c, aجوابات درست: 

mailto:asrarg@yahoo.com
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 واسطه را باید پارک نکنید: .56

a.  تمام جوابات 

b.  فوت از خط ریل 50در فاصله کمتر از 

c.  15در فاصله کمتر از ( فوت به نل آب اطفایهHydrant) 

d.  فوت از چهاراهی 20در فاصله کمتر از 

 

 الیسنس دریوری شما به تعلیق و یا باطل خواهد شد اگر شما متهم به: .57

a. تمام جوابات 

b.  یک جرم با استفاده از واسطه به شدنمرتکب 

c.  دروغ گفتن بهDMV 

d. )رانندگی در زمان نیشه بودن )با الکول و یا مواد مخدر 

 

 محدودیت سرعت )حد اعظم سرعت( عبارت است از: .58

a. سرعت پیشنهاد شده در شرایط نورمال 

b. هیچ کدام 

c. سرعت اعظم قانونی که شما میتوانید در شرایط نورمال رانندگی کرد 

d. قانونی که شما میتوانید در شرایط نورمال رانندگی کرد سرعت کم 

 

 :(DMVاستاندرد دید ریاست ترافیک ) .59

a. 20/20 یا دید بهتر در یک یا هر دو چشم 

b. 60/20 یا دید بهتر در یک یا هر دو چشم 

c. 40/20 یا بهتر در یک یا هر دو چشم 

d. هیچ کدام 

 

 ( باید:Truckالری )وسایط کالن همچو یک راننده مسکلی  .60

a.  تایره باشد 18مالک یک واسطه 

b.  داشته باشد با اعتبارالیسنس رانندگی تجارتی 

c. الیسنس شکار را داشته باشد 

d. الیسنس ماهی گیری داشته باشد 
 a, a, c, c, bجوابات درست: 
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 چراغ های پیشروی واسطه باید روشن شوند: .61

a. تمام جوابات 

b. در آّب و هوای خراب 

c.  روشن شدهر زمانیکه برف پاک شیشه پیشرو 

d. در زمان غروب آفتاب 

 

 به اشخاص ذیل صادر میشود (Vertical Driver’s Licensesالیسنس رانندگی عمودی ) .62

a.  سال باشد 21اشخاص که سن ایشان باالتر از 

b.  سال باشد 21اشخاص که سن ایشان کمتر از 

 

 ، وسایط سرویس و وسایط بوکسل شده دارایالری ها، تیلر ها .63

a.  کور( )ساحه غیر قابل دید(Blind Spot )به مراتب وسیعتر از موتر های خورد میباشد 

b. ( )کور( ساحه غیر قابل دیدBlind Spotمساوی به موتر های خورد میباشد ) 

c. دارای عقب نما های میباشد که ساحه غیر قابل دید را از بین میبرد 

d. ( )کور( ساحه غیر قابل دیدBlind Spot آن به مراتب کوچکتر از موتر های )خورد میباشد 

 

 زمانیکه در نزدیک ریل های کوچک رانندگی میکنید، همیشه .64

a. احتمال رسیدن ریل ها در هر لحظه از هر خط میباشد 

b. احتیاط نموده و اشاره های ترافیک را مراعات نماید 

c. تمام جوابات 

d. در زمان عبور از خط ریل احتیاط نماید 

 

 نونی استاستفاده از آله کشف کننده رادار در ورجینا غیر قا .65

a. درست است 

b. غلط است 

 

 a, b, a, c, aجوابات درست: 
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 این لوحه کنار جاده به معنی .66

a. د پیشرو سرنشیبی است 

b. سرک در پیشرو دارای گوالیی های متعدد میباشد 

c.  پیشرو بیرو بار استدر سرک 

d. در صورت تر بودن سطح جاده، سرعت را کم کنید 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .67

a. ،راست و بعداً چپ دو گوالیی  

b. سرک مارپیچ 

c. سرک قیر ختم میشود 

d.  دورخوردن تیز )تند( طرف راست 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .68

a. ساحه منع سبقت 

b. در دور خوردن طرف چپ با چراغ سبز ببین و بگذرید 

c.  ( چهاراهی خورد در جلو استRoundabout) 

d. اشاره های ترافیکی پیشرو است 

 

 معنیاین لوحه کنار جاده به  .69

a. دور خوردن طرف راست منع است 

b. خروجی 

c. ( )تیز( دورخوردن تندSharp Turnدر پیشرو است ) 

d. یک طرفه 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .70

a. طرف راست یا چپ باید رفت 

b. سرک که باالی آن قرار دارید در پیشرو ختم میشود 

c. سرک دیگر از راست با این سرک یکجا میشود 

d. چهاراهی در پیشرو است 
 ..… d, b, d, c, aجوابات درست: 
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 این لوحه کنار جاده به معنی .71

a. یدبگذر ببین، حق اولیت را مراعات و 

b. های قیر ناشده سرک برای موترسایکل ها میباشد کنار 

c. این محل عبور و یا استفاده میکننداز  بایسکل ها 

d. توقف نماید.  دیگر با رسیدن وسایط 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .72

a.  سرک( در پیشرو دارای دور خوردن تندSharp Turnبه طرف راست و بعداٌ به طرف چپ میباشد ) 

b. یک سرک از سمت راست با این سرک یکجا میشود 

c. سرک مارپیچ پیشرو میباشد 

d. ( دورخوردن تندSharp Turnبه طرف راست ) 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .73

a.  پیاده رو بیروبارخط 

b.  شاگردان مکتبمحل عبور محصلین و 

c. خط پیاده رو به مقصد ورزش 

d. محل عبور افراد پیاده رو 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .74

a. باید مطابق سرعت تعین شده رانندگی کنید 

b.  میباشد نصب شده است، باالی آن که این لوحهاز سرعت اعظم قانونی روی جاده عبارت 

c. مطابق سرعت ذکر شده در لوحه از چهاراهی ها عبور کنید 

d. یچ کدامه 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .75

a. آماده دور خوردن تند به سمت چپ باشید 

b. شرایط ناگوار و خطرناک پیشرو است 

c. محل منع سبقت 

d. متوجه افراد که از سرک عبور میکنند باشید 
   c, a, d, b, bجوابات درست: 
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 شما مسئول واسطه که شما میرانید میباشید پس واسطه متذکره باید دارای .................................. باشد.  .76

a.  بیمه 

b.  بدون کدام مشکل تخنیکی 

c. تمام جوابات 

d.  ثبت و راجستر 

 

 زمانیکه آماده تبدیل نمودن لین رانندگی میشوید، شما باید:  .77

a. تمام جوابات 

b.  دیده شوندروی جاده سر خود را زود دور داده و وسایط دیگر 

c. بغلی دیده شود در عقب نما های 

d. دیده شود ، قسمت عقب موتردر عقب نمای داخل واسطه 

 

 ین حالتا ، دربیرو بار و سرعت وسایط دیگر امکان نداشته باشد به یک لین عمومی به آسانی و بدون توقف بنابر اگر داخل شدن .78

Yield  میباشد توقفبه معنی 

a. غلط 

b. درست 

 

 در صورت رانندن یک واسطه که حد اقل بیمه الیبیلیتی )یک طرفه( را نداشته باشد، شما جریمه ذیل را خواهید پرداخت .79

a. تمام جوابات 

b.  دالر  500جریمه 

c.  شماتعلیق شدن الیسنس رانندگی 

d.  باال رفتن مبلغ بیمه 

 

 عبارت است از ترافیک حوادثدر ترین ترکیب مصونیت  موثر .80

a. ترکیب کمربند قسمت آغوش، شانه و ایر بگ 

b. تنها قسمت شانه و آغوش کمربند 

c.  بدون محدودیت 

d. تنها ایر بگ 

 
 c, a, b, a, aجوابات: 
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 مجهز باشد، شما باید: (Air Bagدر صورتیکه واسطه شما با ایربگ ) .81

a.  انچ میان شما و اشترنگ واسطه ایجاد شود 10سیت خویش را به طرف عقب رانده تا فاصله حد اقل 

b.  راس و باالی اشترک را تا حد امکان به طرف پایین آورده، که ضربه ایربگ در صورت وقوع حادثه وارد سینه شما شده نه

 گردن شما

c. تمام جوابات  

d. دکمر بند را بسته کنی 

82. DMV  سال را رد و یا به حالت تعلیق بیاورد اگر 18امتیاز رانندگی افراد میتواند 

a. مجرم شناخته شدن توسط محکمه 

b. تمام جوابات 

c.  دخیل بودن در جرایم وابسطه به الکول یا مواد مخدر 

d. در زمان تحت نظارت بودن 

 عبارت از نه دیدن به عقب میباشدباه عمده که راننده گان در زمان ریورس نمودن واسطه انجام میدهند تاش .83

a. درست است 

b. غلط است 

 فاصله بریک توسط ........ ......... متاثر میشود .84

a.  وضیعیت بریک ها و تایر های واسطه 

b. وضیعیت قیرریزی جاده 

c. سرعت واسطه 

d. تمام جوابات 

 ( Aggressive Driversرانندگان تهاجمی ) .85

a. رانندگان پر خطر اند 

b.  عبور میکنند، با سرعت زیاد رانندگی میکنند، نزدیک به وسایط دیگر رانندگی میکنند، از بدون توقف از لوحه های توقف

 یک کنار به کنار دیگر لین رفته و بدون ضرورت لین ها را تبدیل میکنند. 

c. تمام جوابات 

d.  .قهر خود را باالی دیگر رانندگان میکشند 

 اولین عکس العمل شما در صورت کم شدن ساحه دید باید: .86

a.  کردن چراغ های پیشروی واسطه روشن 

b. کم کردن سرعت 

c. شیشه پیشرو یروشن کردن شیشه پاک کن ها 

d. نگاه کردن به کنار سرکت ها به مقصد رهنمایی 
     c, b, a, d, c, bجوابات درست
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 این لوحه کنار جاده به معنی .87

a. تمام وسایط روی جاده باید به سمت راست دور بخورند 

b.  یکجا میشودیک سرک از راست با این سرک 

c. منع دور خوردن طرف راست 

d. تمام وسایط روی جاده باید مستقیم بروند 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .88

a. از محل که ریل عبور میکند، سطح زمین آن پاینتر از خط ریل میباشد 

b. هیچ کدام 

c. سرنشیبی در پیشرو است 

d. خط پیاده رو اشخاص در پیشرو است 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .89

a. که با چراغ سبز به سمت چپ دور میخورند باید به ترافیک مقابل حق اولیت بدهند وسایط 

b.  در این لین رانندگی نکنید بخاطریکه باX سرخ نشانی شده 

c.  داخل شدن به جاده یک طرفه از سمت غلط میباشدبه شما نزدیک 

d.  پیاده رو در پیشرو است، احتیاط کنید متعلمینخط عبور 

 

 معنی این لوحه کنار جاده به .90

a. یک طرفه 

b. ( دور خوردن تندSharpبه سمت راست در پیشرو است ) 

c. خروجی 

d. منع دور خوردن به سمت راست 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .91

a. هیچ کدام 

b. شما باید مطابق سرعت درج شده رانندگی کنید 

c. شما باید از چهاراهی مطابق سرعت درج شده عبور کنید 

d.  .عبارت از حد اعظم سرعت قانونی در جاده که این لوحه نصب شده است، میباشد 

 
 b, b, a, b, d جوابات درست:
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 این لوحه کنار جاده به معنی .92

a. سرعت را کم کنید، در صورت ضرورت توقف نماید و ببینید و قانون حق اولیت را مراعات نماید 

b. باشید با احتیاط رانندگی نموده و آماده کم کردن سرعت 

c. ،ببینید و قانون حق اولیت را مراعات نماید  باید توقف کامل نموده 

d. در این لین رانندگی نکنید 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .93

a. خط عبور افراد پیاده رو 

b. از محل که ریل عبور میکند، سطح زمین آن پاینتر از خط ریل میباشد 

c. محل منع سبقت 

d. سرک مارپیچ 

 

 معنیاین لوحه کنار جاده به  .94

a. ( یکجا شدنMerge) 

b. منع دور خوردن به سمت چپ 

c. سبقت تنها از لین راست 

d. وسایط لین راست باید آهسته شوند 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .95

a. سرنشیبی در پیشرو است 

b. کارسختمانی سرک در پیشرو است 

c. سرک در پیشرو دارای گوالیی به طرف چپ و بعدا به طرف راست میباشد 

d. گوالیی به طرف راست و بعدا به طرف چپ میباشد سرک در پیشرو دارای 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .96

a.  ،لین ها به وسایط سرویس و وسایط که دارای راننده و حد اقل یک و یا بیشتر از مسافرین مطابق تعداد درج شده لوحه ها اند

 ریزرف میباشد

b. گ اند، ریزرف میباشدپارکینگ وسایط برای افراد معیوب و معلولیکه دارای جواز پارکن 

c. وسایط که در لین متذکره قرار دارند باید به سمت تیر دور بخورند 

d. یک چهاراهی دایروی در پیشرو است 
 …… a, b, a, d, bجوابات درست: 
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 روشن کردن اشاره دور خوردن یا اشاره دور خوردن با دست وقتی انجام شود که  .97

a. دور میخورید 

b. تبدیل نمودن لین ها 

c.  ها خارج شدن از شاه راهداخل و یا 

d.  تمام جوابات 

 

 دالر امریکایی به خاطر وسایط بیمه ناشده در حقیقت اخذ بیمه الیبیلیتی )یک طرفه( به واسطه متذکره میباشد 500پرداخت فیس  .98

a.  درست 

b. غلط 

 

 در محالت تجارتی، شهر ها و بازار ها صرف در ................... اجازه است Uدور خوردن به شکل  .99

a. ه راه هاشا 

b. در چهاراهی ها 

c. هیچ کدام 

d. در یک سرک چهار لینه 

 

 حد اعظم سرعت قانونی در محالت رهایشی.100

a. 25 متر فی ساعت 

b. 25 مایل فی ساعت 

c. 25 کیلو متر فی ساعت 

d. 25 کیلو فی ساعت 

 

 (Blind Spot( دارای ساحه کور )غیر قابل دید( )RVتریلر ها، سرویس ها و وسایط بوکسل شده )-الری ها، تراکتور.101

a. مساوی به وسایط خورد 

b. بسیار وسیع نسبت به وسایط خورد 

c. شیشه های عقب ساحه کور را از بین میبرد 

d. به مراتب کوچکتر نسبت به وسایط خورد 
 d, b, b, b, bجوابات درست: 
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IF a vehicle is driven at 32 mph, what should be the distance between two cars; 

 1 sec  2 sec  3 sec  4 sec 

 اطفال که سن شان کمتر از ......... اند باید در سیت )چوکی( های تصدیق شده مصونیتی بسته شوند.102

a. 8 

b. 5 

c. 6 

d. 7 

 

 از شما آزمایشات ذیل اخذ خواهد شد (DMVدر زمان اخذ الیسنس رانندگی از ریاست ترافیک ).103

a. دید 

b. تمام جوابات 

c. رانندگی روی جاده 

d. دانش رانندگی 

 

 ه شما میرانید میباشید پس واسطه متذکره باید.................................. باشد. شما مسئول واسطه ک.104

a.  دارای بیمه 

b.  بدون کدام مشکل تخنیکی 

c. تمام جوابات 

d. ثبت و راجستر شده 

 

 حد اعظم سرعت قانوی در ساحات تجارتی.105

a. 25 مایل فی ساعت 

b. 15 مایل فی ساعت 

c. 30 مایل فی ساعت 

d. 35 مایل فی ساعت 

 

 میان دو واسطه باید چند ثانیه باشد همایل فی ساعت باشد، فاصل 32صورتیکه سرعت واسطه در .106

a. 1 ثانیه 

b. 2 ثانیه 

c. 3 ثانیه 

d. 4 ثانیه 

 
 a, b, c, a, 2جوابات درست: 
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       Vehicles driving at 45 mph, what should be the distance between them? 

 85 feet     195 feet  130 feet   190 feet 

 

        You cannot park your car near a curb painted with 

 Red color yellow color both answers are correct both answers are wrong 

 

 ساله در موتر بنشینند 16چند نفر مسافر میتوانند با یک دریور .107

a. دو نفر 

b. سه نفر 

c. چهار نفر 

d. یک نفر 

 

 ل خورد رانندگی میکنید، همیشزمانیکه نزدیک به وسایط ری.108

a. تمام جوابات 

b. در زمان عبور از خط ریل احتیاط نمود 

c. احتیاط نموده و اشاره های ترافیکی را مراعات کنید 

d.  دارد وجودهر خط ریل از احتمال آمدن ریل 

 

 زمانیکه پالن دور خوردن را داشته باشید، اشاره دور خوردن را باید.109

a. 200  نمودفوت قبل از دور خوردن روشن 

b. 50 فوت قبل از دور خوردن روشن نمود 

c. 300 فوت قبل از دور خوردن روشن نمود 

d. 100 فوت قبل از دور خوردن روشن نمود 

 

 مایل فی ساعت باشد، فاصله میان دو واسطه ..... 45زمانیکه سرعت واسطه .110

a. 85 فوت باشد 

b. 195 فوت باشد 

c. 130 فوت باشد 

d. 190 فوت باشد 

 

 نگ ...... نشانی شده باشد پارک کرده نمیتوانیدکه به ر (Curbواسطه خویش را در جوار کرب ).111

a. سرخ 

b. زرد 

c. هر دو جواب درست است 

d. هر دوجواب غلط است 

 
 d, a, d, b, cجوابات درست: 
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 کدام یکی از فکتور های ذیل در تعین فاصله بریک واسطه نقش ندارد.112

a. فاصله بریک گرفتن 

b. زمان درک 

c. زمان عکس العمل 

d. توانایی اشترنگ 

 

 ( واسطه را باید بیشتر ....... پارک نکردCurbزمان پارک کردن واسطه در جوار کرب ).113

a. 18 انچ از کرب 

b. یک فوت از کرب 

c. شش انچ از کرب 

d. دو فوت از کرب 

 

 زمان آماده گی تبدیل نمودن لین ها باید.114

a. زود راس )سر( خود را دور داده و وسایط دیگر دیده شوند 

b.  شوددر عقب نما های بغلی واسطه دیده 

c. در عقب نمای داخلی واسطه دیده شود 

d. تمام جوابات 

 

 ( عبارت است ازDMV( ریاست ترافیک )Visionاستاندرد دید ).115

a. 40/20 یا بهتر در یک یا هر دو چشم 

b. 20/20 یا دید بهتر در یک یا هر دو چشم 

c. 60/20 یا دید بهتر در یک یا هر دو چشم 

d. هیچ کدام 

 

 ماهر زمانیکه به جلو واسطه مینشینید، ش.116

a. مسولیت اعمال خویش را قبول میکنید 

b. تمام جوابات 

c. باید اطمینان داد که شما یک راننده مصون هستید 

d. باید قوانین رانندگی ورجینا را مراعات و احترام نمود  
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 فاصله بریک گرفتن توسط فکتور های ذیل متاثر میشود.117

a. عیت سرکضو 

b. تمام جوابات 

c.  سرعت واسطه 

d.  وضعیت تایر ها و بریک های واسطه 

 

 مکتب  محالتحد اعظم سرعت قانونی در .118

a. 15 mph 

b. 35 mph 

c. 25 mph 

d. 30 mph 

 

 در یک جاده چند لینه رانندگی میکنید، شما باید آهسته تر یط دیگراسشما نظر به واگر  .119

a. در لین چپ رانندگی کرد 

b. در لین وسط رانندگی کرد 

c. در لین راست رانندگی کرد 

d. دیل نکنیدلین را تب 

 

 در ورجینا رانندگی کنید، شمارا بیمه الیبیلتی  بدوناگر شما واسطه  .120

a.  میشوید دالر امریکایی 500جریمه 

b. بلند خواهد رفت مبلغ ماهوار بیمه 

c. به تعلیق خواهد آمد الیسنس دریوری شما 

d. تمام جوابات 

 

 شما از حوادث ناشی از استعامل الکول میتوانید جلوگیری کرد.... .121

a.  اگر کسی از شما بخواهد تا الکول بنوشید برایش به ساده گی بگوید که "نخیر تشکر" من رانندگی میکنم 

b. تمام جوابات 

c. قبل از آغاز نوشیدن الکول تصمیم گرفته شود که شما رانندگی نمیکنید 

d. استفاده از تکسی 
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 این لوحه کنار جاده به معنی .122

a.  مسافرین است ریزرف میباشدلین ها به وسایط که دارای تعداد مشخص 

b. حرکات دور خودن مشخص از لین های خاص اجازه است 

c. هر دو لین مسول اند تا در یکجا شدن لین ها احتیاط کنند راننده گان 

d. هیچ کدام 

 این لوحه کنار جاده به معنی .123

a. داخل نشوید، راه غلط است 

b. دور خوردن با چراغ سرخ منع است 

c. طرف راست را بگیرید 

d. منع سبقت 

  این لوحه کنار جاده به معنی .124

a. سرک مارپیچ 

b. سرک قیر ختم میشود 

c. گوالیی دو دانه یی، راست و بعدا چپ 

d. دور خوردن تیز )تند( به طرف راست 

 این لوحه کنار جاده به معنی .125

a. سرنشیبی در پیشرو است 

b. راه تقسیم شده شروع میشودشاه 

c. محل عبور زیر پل یا تونل دارای ارتفاع کم است 

d. گی سمت های مخالف با هم یکجا میشونددو لین رانند 

 این لوحه کنار جاده به معنی .126

a. داخل نشوید 

b. چهاراهی در پیشرو است 

c.  پیشرو استدر سرنشیبی 

d. در پیشرو باید به طرف راست دور بخورید 

 

 این لوحه کنار جاده به معنی .127

a. تیز رفتار راهروجی شاهسرعت اعظم مصون راه خ (Expressway ) 

b. مایل فی ساعت 25اعظم سرعت  -ساحه کار 

c.  مایل فی ساعت 25سرعت اعظم  –محل رهایشی 

d. ( سرعت اعظم مصون برای داخل شده به یک شاه راه تیز رفتارExpressway) 
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 راننده گان مسولیت دارند تا اطفال خورد سال باید در سیت واسطه به شکل قانونی نشسته و بسته شده باشند. .128

a. درست 

b. غلط 

 

 برای وسایط ذیل ریزرف نمیباشند HOVسرک های  .129

a.  برای وسایطHOV 

b. ( کارپول هاCarpools) 

c. تریلر ها-تراکتور 

d. موتر سایکل ها  

 

 محکمه میتواند امتیاز رانندگی شما را باطل و یا تعلیق نماید اگر شما محکوم به ................ شدید .130

a. تمام جوابات 

b. نپرداختن پول تیل 

c. ( دریوری غیر مسوالنهReckless) و یا تهاجمی (Aggressive) 

d. رانندن واسطه بدون داشتن الیسنس رانندگی 

 

 ....به کنار سرک رفته، توقف نموده و به واسطه عاجل )همچو اطفایه، موتر پولیس، امبوالنس( اجاده عبور داده شود .131

a. هیچ کدام 

b. صرف زمانیکه واسطه متذکره شما را تعقیب می کند 

c.  شما نزدیک میشودصرف زمانیکه واسطه متذکره به 

d. بدون در نظر داشت مسیر شما 

 

 ، شما بایدباشیددخیل  یکه شما در یک حادثه تارفیکیدر صورت .132

a. کمپینی بیمه خویش را عاجل خبر دهید 

b. در نزدیکترین نقطه محل حادثه بدون مسدود نمودن جاده به روی ترافیک دیگر، توقف نموده 

c.  دهیدبه زودترین فرصت حادثه را به پولیس اطالع 

d.  تمام جواب 
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 با نزدیک شدن به خطوط ریل، شما باید .133

a. به تعداد خطوط ریل که از آن عبور میکنید، توجه نکنید 

b. ببینید، بشنوید، سرعت را کم نموده و آماده توقف باشید 

c. قبل از بسته شدن دروازه، سرعت را زیاد ساخته و عبور کنید 

d. از بغل دروازه عبور کنید 

 سبقت منع است .134

a. جوابات تمام 

b. در تپه و گوالیی 

c. در چهاراهی ها 

d. از محل عبور خطوط ریل 

 یک خط منکسر زرد همراه با خط غیر منکسر زرد به معنی .135

a. سبقت از سمت خط منکسر اجازه است 

b. سبقت از هر دو سمت مجاز است 

c. سبقت از هر دو سمت مجاز نیست 

d. سبقت از سمت خط غیر منکسر اجازه است 

 سال است از   ................ اجازه رانندگی ندارند. 18ورجینا، رانندگان که سن شان کمتر از به اساس قیود شب گردی  .136

a. 2  شام 6صبح الی 

b. 10  صبح 2شام الی 

c. 8 شام الی نیمه شب 

d.  صبح 4نیمه شب الی  

  جادهاندازه موترسایکل باعث قضاوت نادرست سرعت و فاصله موترسایکل از شما میشود، قبل از داخل شدن به  .137

a. هیجوقت در لین که موتر سایکل قرار دارد رانندگی نکنید 

b. قبل از در پیشرو قرار گرفتن موتر سایکل از احیاط بیشتر کار گرفته شود 

c. تمام جوابات 

d. )موتر سایکل ها دو بار چک شوند )یک بار دیدن کافی نیست 

138. DMV  یا باطل سازد، اگر شخص متذکره متهم به  باشد، تعلیق و 18میتواند امتیاز رانندگی افراد که سن ایشان کمتر از 

a. مرتکب به دخیل بودن در جرایم وابسه به الکول و مواد مخدر 

b. تمام جوابات 

c. زمانیکه ضرورت به نظارت دارند 

d. توسط محکمه منع شده باشند 
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 این لوحه کنار جاده به معنی .139

a. دور خوردن به طرف چپ منع است 

b.  استدور خوردن به طرف راست منع 

c. شدن منع است خارج 

d.  دور خوردن به شکلU منع است 

 این لوحه کنار جاده به معنی .140

a. با احتیاط رانندگی نموده و آماده توقف باشید 

b. در صورت ضرورت توقف نماید 
c.  نمودباید توقف کامل 

d. سرعت را کم ساخته یا توقف نماید 

 این لوحه کنار جاده به معنی .141

a. ندصرف وسایط که دارای بار سقیل اند اجازه دار 

b. که این لوحه نصب باشد، راننده گان میتوانند وسایط خویش را در آن محل پارکینگ کنند در محل 
c.  ندارنددر محالت که این لوحه نصب باشد، وسایط کالن )الری ها( اجازه عبور از سرک متذکره را 

d. سبقت وسایط منع است 

 این لوحه کنار جاده به معنی .142
a.  میخوردسرک عمومی به طرف چپ دور 

b. سرک در پیشرو یکجا میشود 

c. گوالیی های متعدد در پیشرو میباشد 

d. دور خوردن به سمت چپ در پیشرو میبشاد 

 این لوحه کنار جاده به معنی.143

a. لین در پیشرو به ترافیک باز میباشد 

b. لین چپ دارای شکل مارپیچ در پیشرو میباشد 

c. افراد رهنما با لوحه های رهنمایی در پیشرو اند 

d.  میباشدلین در پیشرو بسته 
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 این لوحه کنار جاده به معنی .144

a. ساحه منع سبقت برای بایسکل ها 

b. بایسکل ها باید صرف در لین که این لوحه ها نصب اند، راننده شوند 

c. محل عبور بایسکل ها از جاده در پیشرو است 

d. بایسکل ها باید از این لین استفاده نکنند 

 این لوحه کنار جاده به معنی .145

a. م ارتفاع طرف راست دور بخوریدرای پل با کب 

b. شاهراه تقسیم شده ختم میشود 

c. در پیشرو خطر )شرایط ناگوار(وجود دارد 

d. طرف راست گلدان را بگیرید 

 با رسیدن با چهاراهی که این لوحه نصب است .146

a. دمت به چهاراهی میرسند، باید ببینید، حق اولیت را مراعات و بگذریوسایط که از هر س 

b.  لین رانندگی موجود استچهار 

c. برای چهار ثانیه باید توقف کرد 

d. وسایط که از هر چهار سمت به چهاراهی میرسند باید توقف نمایند 

 این لوحه کنار جاده به معنی .147

a. سرک در پیشرو دارای چوقوری میباشد 

b. پیشرو یک گلدان است 

c. سرک در پیشرو جمپ دارد 

 ندگی میکنید، شمابا دیدن این لوحه زمانیکه شما در لین چپ ران .148

a. باید طرف چپ دور خورد 

b. باید طرف راست دور خورد 

c. باید روبرو رفت 

d. با لین چپ یکجا شوید 

mailto:asrarg@yahoo.com
mailto:asrarg@yahoo.com

