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ثابت

قرمز  :به معنای ایست و با دیدن آن باید پشت خط ممتد
بایستید .
زرد  :به معنای احتیاط و دو موقع با این چراغ برخورد میکنیم
 .۱هنوز به تقاطع نرسیده ایم :

در این حالت مانند چراغ قرمز عمل میکنیم

 .۲در وسط تقاطع هستیم :
در این حالت با احتیاط به راه

سبز  :عبور وگردش آزاد مگر اینکه

 .۳چراغ راهنمایی

ادامه میدهیم

گردش با عالمتی دیگر ممنوع شده باشد .
روبروی خیابان فرعی
قرمز :
ایست کامل با دیدن آن
ب ddا اح ddتیاط و رع ddای ddت ح ddق ت ddقدم ب ddه راه ادام ddه م ddیده ddیم

چشمک زن
روبروی خیابان اصلی
زرد :
سرعت را کم میکنیم
با احتیاط و رعایت حق تقدم به راه ادامه میدهیم

باال بردن درست راست به صورت قائم
) کف دست به سمت صورت (

باال بردن دست راست
) کف دست به سمت روبرو (

باز کردن دست راست به موازات شانه

در هر چهار طرف تقاطع باید وسیله
نقلیه خود را پشت خط ایست متوقف کنند

ماشین های روبرو باید پشت خط
ایست متوقف شوند .

رانندگان در حال عبور از پشت وی
توقف کنند

عالئم دست پلیس :
بلند کردن دست ها به دو طرف و به صورت
افقی

بلند کردن دست ها به صورت افقی و سپس پایین
آوردن آن

دست خود را به موازات شانه باال و پایین میبرد
دست به سمت روبرو فقط به سمت یک خودرو باشد

رانندگانی که در امتداد دست های
پلیس هستند باید بایستند

برای رانندگانی که جلو و عقب پلیس
قرار دارند باید بایستند

به معنای کاسنت سرعت است
دست به سمت مقابل و روبروی
یک ماشین  ،همان ماشین مورد نظر
باید بایستد .

برای گردش به چپ  :دست چپ را از اتومبیل بیرون می آوریم افقی نگه میداریم و
سپس چراغ راهنمای سمت چپ را روشن میکنیم .

 .۵عالمت دست راننده :

برای گردش به راست  :دست چپ را از اتومبیل بیرون می آوریم و از آرنج به طرف
باال خم میکنیم و به صورت عمودی نگه میداریم و چراغ
راهنمای سمت راست را روشن میکنیم .

بddرای کddاسddنت سddرعddت و ایسddت  :دسddت چddپ را بddه صddورت عddمودی پddایddین نddگه مddیداریddم و از
فلشر استفاده میکنیم .

— حق تقدم در عبور و مرور :
تddعریddف  :عddبارتسddت از اولddویddت حddق تddقدم عddبور یddک وسddیله نddقلیه نسddبت بddه سddایddر وسddایddل نddقلیه یddا عddابddر
پیاده و بالعکس .
در کجا  :برای ماشین هایی که امکان برخوردشان وجود دارد .
— ترتیب اولویت عالئم و مقررات :
 (۱فرمان پلیس )مقدم بر بقیه فرامین(
 (۲چراغ راهنما
 (۳تابلوها
 (۴خط کشی ها
— راه اصلی در برخورد با راه فرعی با تابلو ایست مشخص میشود .
— راه اصلی دارای عرض بیشتری است و راه فرعی دارای تابلو ایست میباشد .
— اولویت در حق تقدم :
در صورتی که در حال ماموریت باشند
 .۱امدادی و انتظامی  (۱ :پلیس
حق تقدم ابتدا با این وسایل
 (۲اورژانس
میباشد
 (۳آتش نشانی
.۲

وسائل نقلیه ای که از خیابان
فرعی می آید  :باید بگذاریم آخر .

سوال :
در شکل های زیر حق تقدم را مشخص کنید ؟

جواب 1 :

جواب 2 :

نdکته  :هdنگامdی کdه دو وسdیله روبdروی یdکدیdگر قdرار دارنdد حdق تdقدم ابdتدا بdا وسdیله ای اسdت کdه در حdال گdردش بdه راسdت اسdت ) زمdانdی کdه هdر
وارد یک خیابان میشوند ( .
مثال :

جواب 1 :

جواب :

2

— حق تقدم همیشه با وسیله ای است که به صورت مستقیم در حال حرکت است .

— در تقاطع های هم عرض و بدون تابلو به این صورت عمل میکنیم :
عقربه ساعت را میگذاریم جایی که ماشین نیست سپس به ترتیب جهت عقربه
های ساعت اولویت های حق تقدم را نشان میدهد .

مثال :

جواب ۱-۲-۳ :

به ترتیب

جواب ۱-۳-۲ :

— زمdانdی کdه راه دارای تdابdلو ایسdت اسdت آن راه فdرعdی اسdت و اتdومdبیل هdای آن بdایdد بdایسdتند تdا اول اتdومdبیل هdای راه اصdلی بdرونdد ) مdاشdین
های راه فرعی را میگذاریم آخر (

مثال :

جواب ۴-۳-۲-۱ :
به ترتیب

— در میدان حق تقدم با وسیله ای است که درون میدان در حال گردش است .

مثال

:

جواب ۳ :

— در سdه راه حdتی اگdر راه تdالقdی کdننده عdرضdش بیشdتر بdاشdد هdم راه فdرعdی مdحسوب مdیشود  .حdق تdقدم بdا وسdیله نdقلیه
ای است که در مسیر مستقیم و مجاز در حال حرکت است .
مثال :

جواب ۲-۱-۳ :
به ترتیب

مثال :

جواب ۱ :و ۳باهم بعد از آن ۲

— وقتی قسمتی از راه مسدود باشد حق تقدم با وسیله ای است که سهم بیشتری از راه را دارد .
مثال :

جواب ۲ :

— وقddتی دو طddرف راه بddه یddک انddدازه مسddدود بddاشddد و یddک سddمت راه سddربddاالیddی بddاشddد و یddک سddمت راه سddرازیddری  ،حddق تddقدم بddا اتddومddبیلی اسddت کddه در سddربddاالیddی در
حال حرکت است .

مثال :

) اتومبیل  ۲در سرازیری و اتومبیل  ۱در سرباالیی قرار دارد(

جواب ۱ :

— وقddتی هddر دو سddمت راه بddه یddک انddدازه مسddدود بddاشddد و امddکان عddبور هddردو وسddیله نddقلیه نddباشddد یddک سddمت راه پddرتddگاه بddاشddد و سddمت دیddگر کddوه  ،حddق تddقدم بddا وسddیله
نقلیه ای است که در سمت پرتگاه است .

