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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  
                  ۱. هنوز به تقاطع نرسیده ایم  :                ۲. در وسط تقاطع هستیم : 

     در این حالت مانند چراغ قرمز عمل میکنیم             در این حالت با احتیاط به راه                            

                      سبز  : عبور وگردش آزاد مگر اینکه                    ادامه میدهیم 

۳. چراغ راهنمایی            گردش با عالمتی دیگر ممنوع شده باشد .

                                   قرمز :                   روبروی خیابان فرعی
                                                  ایست کامل با دیدن آن

                                 بـــا احـــتیاط و رعـــایـــت حـــق تـــقدم بـــه راه ادامـــه مـــیدهـــیم     
چشمک زن

                           زرد :                روبروی خیابان اصلی
                                                  سرعت را کم میکنیم

                                  با احتیاط و رعایت حق تقدم به راه ادامه میدهیم



           

                                         باال بردن درست راست به صورت قائم          در هر چهار طرف تقاطع باید وسیله 
                                              ( کف دست به سمت صورت )            نقلیه خود را پشت خط ایست متوقف کنند 

                                              باال بردن دست راست                  
                                          ( کف دست به سمت روبرو )                  ماشین های روبرو باید پشت خط 

                                                                                                                  ایست متوقف شوند .

                                     باز کردن دست راست به موازات شانه              رانندگان در حال عبور از پشت وی 
                                                               توقف کنند   

عالئم دست پلیس :

               بلند کردن دست ها به دو طرف و به صورت               رانندگانی که در امتداد دست های
                                                         افقی                           پلیس هستند باید بایستند

                                 بلند کردن دست ها به صورت افقی و سپس پایین                 برای رانندگانی که جلو و عقب پلیس 
                                                      آوردن آن                                           قرار دارند باید بایستند

                                       دست خود را به موازات شانه باال و پایین میبرد                 به معنای کاسنت سرعت است

      دست به سمت روبرو فقط به سمت یک خودرو باشد                  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 .

۵. عالمت 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 .

        

                                                بــرای کــاســنت ســرعــت و ایســت : دســت چــپ را بــه صــورت عــمودی پــایــین نــگه مــیداریــم و از  
                                                                                      فلشر استفاده میکنیم .



           

— حق تقدم در عبور و مرور :
 تــعریــف : عــبارتســت از اولــویــت حــق تــقدم عــبور یــک وســیله نــقلیه نســبت بــه ســایــر وســایــل نــقلیه یــا عــابــر 

پیاده و بالعکس .
                           در کجا : برای ماشین هایی که امکان برخوردشان وجود دارد .

— ترتیب اولویت عالئم و مقررات :

                    ۱) فرمان پلیس (مقدم بر بقیه فرامین) 
                    ۲) چراغ راهنما

                    ۳) تابلوها
                    ۴) خط 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 :
امدادی و انتظامی :   ۱) پلیس                                       در صورتی که در حال ماموریت باشند  .۱                 

                                               ۲) اورژانس                                حق تقدم ابتدا با این وسایل 
                                               ۳) آتش نشانی                             میباشد

              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



نـکته : هـنگامـی کـه دو وسـیله روبـروی یـکدیـگر قـرار دارنـد حـق تـقدم ابـتدا بـا وسـیله ای اسـت کـه در حـال گـردش بـه راسـت اسـت ( زمـانـی کـه هـر 
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



— زمـانـی کـه راه دارای تـابـلو ایسـت اسـت آن راه فـرعـی اسـت و اتـومـبیل هـای آن بـایـد بـایسـتند تـا اول اتـومـبیل هـای راه اصـلی بـرونـد ( مـاشـین 
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 سـه راه حـتی اگـر راه تـالقـی کـننده عـرضـش بیشـتر بـاشـد هـم راه فـرعـی مـحسوب مـیشود . حـق تـقدم بـا وسـیله نـقلیه 
ای است که در مسیر مستقیم و مجاز در حال حرکت است .

مثال :

جواب : ۲-۱-۳

     به ترتیب

مثال :

جواب : ۱و۳ باهم 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

— وقــتی دو طــرف راه بــه یــک انــدازه مســدود بــاشــد و یــک ســمت راه ســربــاالیــی بــاشــد و یــک ســمت راه ســرازیــری ، حــق تــقدم بــا اتــومــبیلی اســت کــه در ســربــاالیــی در 
حال حرکت است .

مثال :

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

جواب :  ۱

— وقــتی هــر دو ســمت راه بــه یــک انــدازه مســدود بــاشــد و امــکان عــبور هــردو وســیله نــقلیه نــباشــد یــک ســمت راه پــرتــگاه بــاشــد و ســمت دیــگر کــوه ، حــق تــقدم بــا وســیله 
نقلیه ای است که در سمت پرتگاه است .


