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تابلوهای بازدارنده یا انتظامی

 

 

 
 ایست

 

 
 رعایت حق تقدم

 
 خیابان اصلی

 
 پایان خیابان اصلی

 
 حق تقدم عبور با شما

 
 ا وسیله نقلیه مقابل استحق تقدم عبور ب

 
 ورود ممنوع

 

 
 ورود از هر دو طرف ممنوع

 
 عبور سواری ممنوع
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 موتور سیکلت ممنوع عبور

 
 عبور دوچرخه ممنوع

 
 عبور موتور گازی ممنوع

 
 عبور کامیون ممنوع

 
 عبور کامیون یدک دار ممنوع

 
 عبور خودرو با یدک ممنوع

 
 عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

 
 عبور پیاده ممنوع

 
 عبور گاری ممنوع

 
 چرخ دستی ممنوع عبور
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 عبور خودرو کشاورزی ممنوع

 
 عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع

 
 عبور کلیه وسائل نقلیه ممنوع

 
 دور زدن ممنوع

 
 ض بیش از دو متر ممنوععبور با عر

 
 ممنوع متر ۲٫۹عبور با ارتفاع بیش از 

 
 ممنوع تن ۵٫۵عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از 

 
 ممنوع محور هر بر تن ۲٫۴عبور با بار بیش از 

 
 متر ممنوع ۰۱عبور کامیون با طول بیش از 

 
 متر ممنوع ۵۱رعایت فاصله کمتر از 

www.driveing.ir



 
 گردش به چپ ممنوع

 
 گردش به راست ممنوع

 
 سبقت ممنوع

 
 ون ممنوعسبقت برای کامی

 
 کیلومتر بر ساعت ممنوع ۰۱سرعت بیش از 

 
 بوق زدن ممنوع

 
 (بازرسی )گمرک -ایست 

 
 ها ن تمام محدودیتپایا

 
 کیلومتر ۰۱پایان محدودیت سرعت 

 
 پایان سبقت ممنوع



 
 پایان سبقت ممنوع برای کامیون

 
 توقف )پارک( ممنوع

 
 ممنوع "توقف مطلقا

 (پارک و ایستادن ممنوع)

 
 پایان منطقه توقف ممنوع

 
 توقف در روزهای فرد هفته ممنوع

 
 توقف در روزهای زوج هفته ممنوع

 
 فقط عبور به چپ مجاز است

 
 فقط عبور به راست مجاز است

 
 عبور مستقیم مجاز استفقط 

 
 عبور از سمت راست مجاز است



 
 عبور از سمت چپ مجاز است

 
 فقط گردش به چپ مجاز است

 
 فقط گردش به راست مجاز است

 
 پ مجاز استفقط مستقیم و گردش به چ

 
 فقط مستقیم و گردش به راست مجاز است

 
 عبور از هر دو سمت مجاز است

 
 جهت عبور در میدان

 
 گردش به چپ و راست مجاز است

 
 از استدور زدن مج

 
 فقط عبور دوچرخه مجاز است



 
 فقط عبور پیاده مجاز است

 
 فقط عبور اسب سوار مجاز است

 
 کیلومتر ۰۱حداقل سرعت 

 
 کیلومتر ۰۱پایان حداقل سرعت 

 
 فقط با زنجیر چرخ عبور

 
فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است )مسیر 

 (مشترک

 
فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است )مسیر غیر 

 (مشترک

 
 راه یک طرفه

 
 فقط عبور اتوبوس مجاز است
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 محدودیت عبور کامیون در مسیر مشخص

 
 پیش انتخاب مسیر

 
 بست و مسیر عبوری نمایش مسیر بن

 
 خیابان یک طرفه

 
 یژه عبورخط و

 
 های عبور حداکثر سرعت در خط

 
 عبور چرخ دستی ممنوع

 
 عبور اتوبوس ممنوع

 
 سوارکاری ممنوع
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 مسیر کامیون حامل کاالی خطرناک

 
 حداقل سرعت در خط عبور

 های هشداردهنده یا اخطاری راهنمایی و رانندگی نشان

این تابلوها بیشتر به شکل مثلث با نوارهای حاشیه 

قرمز رنگ و زمینه سفید رنگ هستند که یک راس 

داخل آن نوع خطر به  آن به طرف باال بوده و در

وسیله عالئمی خاص با رنگ مشکی نشان داده 

 .است شده

 
 پیچ به چپ

 
 پیچ به راست

 
 (های پی در پی )نخستین پیچ به چپ پیچ

 
 (های پی در پی )نخستین پیچ به راست پیچ

 
 ٪۰۲شیب سرازیری 

 
 ٪۰۲شیب سرباالیی 

 
 پل متحرک

 
 شود راه از چپ باریک می



 
 شود راه از راست باریک می

 
 شود جاده باریک می

 
 خطر سقوط در آب

 
 دست انداز

 
 برآمدگی

 
 خطرناک شانه

 
 راه لغزنده

 
 پرتاب سنگ

 
 ریزش سنگ

 
 جاده دو طرفه است

 
 عبور عابر پیاده

 
 گذرگاه عابر پیاده
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 کودکان عبور

 
 عبور دوچرخه سوار

 
 عبور حیوانات اهلی

 
 عبور حیوانات وحشی

 
 ران مشغول کارندکارگ

 
 چراغ راهنما

 
 تقاطع

 
 تقاطع

 
 تقاطع

 
 تقاطع

 
 تقاطع

 
 عتقاط
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 جهت وزش باد شدید از چپ

 
 ورود به راه اصلی از راست

 
 ورود به راه اصلی از چپ

 
 تقاطع فرعی و اصلی

 
 میدان

 
 ورود به راه اصلی از چپ

 
 اطع راه آهن با راه بندتق

 
 تقاطع راه آهن بدون راه بند

 
 تقاطع مسیر قطار شهری

 
 خطر

 
 م ترافیکتراک

 
 سرباالیی
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 سرپایینی

 
 پرواز هواپیما در ارتفاع کم

 ای روکش جاده

 

های جاده استفاده از خطوط و عالئم فیزیکی  روکش

گردد.  ها نصب می خاص است که بر روی جاده

 .زیگزاگ توقف ممنوع از این نوع است

 ر ایرانتابلوهای مختلف عالئم رانندگی د
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عائم راهنمایی و رانندگی

 

1

 

سؤاات بخش

1- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خطر سقوط در آب
2( خطر سقوط در دره 
3( خطر سقوط 
4( هر سه مورد 

2- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( محل پرواز بادبادک 
2( وزش باد شدید از راست 

3( جهت وزش باد شدید از چپ
4( وزش باد شدید 

3- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خطر در گردش به چپ و به راست 
2( خطر در گردش به راست و به چپ 

3( پیچ های پی در پی )اولین پیچ به راست(
4( پیچ های خطرناک 
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4- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خطر در گردش به چپ راست 
2( پیچ های خطرناک 
3( خطر در گردش به راست و به چپ 

4( پیچ های پی در پی )اولین پیچ به چپ(

5- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور اطفال
2( خطر عبور کودکان 
3( محل عبور اطفال 
4( محل عبور عابرین 

6- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ریزش سنگ
2( خطر سقوط در دره 
3( ریزش کوه 
4( ریزش بهمن 

7- وجود تابلویی به شکل زیر در جاده به چه معناست ؟

1( تنها باید با سرعت مشخص شده در تابلو رانندگی کنید 
2( سرعت مذکور حداقل سرعتی است که توصیه می شود 

3( نباید از سرعت نشان داده شده در تابلو تجاوز کنید
4( سرعت مذکور برای شرایط مختلف جاده و آب و هواست 



8- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خطر 

2( جهت هشدار
3( رعایت حق تقدم 
4( هیچکدام 

9- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع راه آهن بدون راه بند 
2( ایستگاه قطار شهری 
3( تقاطع راه آهن 

4( تقاطع مسیر قطار شهری

10- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سرباایی خطرناک
2( شیب خطرناک 
3( سرازیری خطرناک 
4( شانه خطرناک 



11- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جاده شیب دار 

2( شیب سرازیری ده درصد
3( شیب سرباایی ده درصد 
4( شیب خطرناک 

12- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( توقف ممنوع 
2( پایان محدوده توقف ممنوع 
3( پایان توقف ممنوع 

4( محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز

13- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( کاروان 

2( مهمانسرا
3( کمپینگ 
4( همه موارد 

14- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جاده دست انداز دارد 
2( به دست انداز نزدیک می شوید 
3( عبور با احتیاط از دست انداز 

4( دست انداز

15- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟



1( تقاطع
2( سه راهی T شکل 
3( بن بست 
4( فرعی از چپ و راست 

16- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( گردش به راست ممنوع 

2( پیچ به راست
3( خطر در گردش به راست 
4( گردش به چپ ممنوع 

17- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( متل 
2( استراحتگاه اتوکاروان 
3( محل مسکونی 

4( استراحتگاه )کاروان(

18- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( به میدان نزدیک می شوید 
2( خطر برف 

3( به تابلوی ایست نزدیک می شوید
4( به تابلوی رعایت حق تقدم نزدیک می شوید 
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19- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( با دقت گوش دهید 
2( عبور ناشنوایان ممنوع 
3( احتیاط محل عبور ناشنوایان 

4( راننده ناشنوا

20- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ابتدای روستا 
2( ابتدای شهر 

3( ابتدای منطقه مسکونی
4( شهر 

21- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( توقف ممنوع 
2( محدوده توقف ممنوع در ساعات معین 

3( پایان محدوده توقف ممنوع
4( محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز 

22- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( به طرف بیمارستان 
2( توقفگاه بیمارستان 

3( بیمارستان
4( گزینه های 1 و 3 صحیح است 

23- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( چادر 



2( استراحتگاه چادر کاروان 

3( استراحتگاه )چادر(
4( همه موارد 

24- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تلفن عمومی راه دور 

2( تلفن عمومی
3( مخابرات 
4( تلفن سیار 

25- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( زیرگذر یا روگذر
2( راهروی مخصوص عابرین 
3( پل هوایی و تونل زیرگذر پیاده 
4( مسیر مخصوص عابرین پیاده 

26- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( به تعمیرگاه نزدیک می شوید 
2( تعمیرگاه سواری 

3( تعمیرگاه
4( محل فروش ابزار آات 

27- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟



1( مهمانسرا 500 متر
2( مهمانسرا 
3( به طرف اردوگاه 500 متر 
4( به طرف مهمانسرا با تعیین فاصله 

28- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ابتدای بوق زدن ممنوع 
2( بوق زدن آزاد 

3( پایان بوق زدن ممنوع
4( بوق زدن ممنوع 

29- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( رعایت حق تقدم 
2( خطر کواک و مه 

3( خطر
4( عامت تعجب 

30- تابلوی مقابل به چه معناست ؟

1( حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت 
2( محل استراحت در 30 کیلومتری 
3( منطقه اتو سرویس در 30 کیلومتری 

4( حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت

31- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟
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1( تراکم اتومبیل 

2( تراکم ترافیک
3( سبقت ممنوع 
4( خطر در سبقت 

32- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( غذاخوری )رستوران(
2( متل 
3( هتل 
4( قهوه خانه 

33- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( کارگران مشغول کارند
2( عبور عابر ممنوع 
3( محل عبور کارگران 
4( جاده در دست تعمیر 

34- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خیابان دو طرفه 

2( جاده دو طرفه
3( عبور دو طرفه 
4( به خیابان دو طرفه نزدیک می شوید 



35- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پارکینگ
2( محل پارک وسائط نقلیه 
3( محل پارک سواری 
4( محل توقف اتوبوس 

36- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جهت وزش باد شدید از راست
2( وزش باد شدید از چپ 
3( وزش باد شدید 
4( محل پرواز بادبادک 

37- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( انتهای منطقه سرعت محدود 
2( ابتدای محدودیت ها 
3( پایان سبقت ممنوع 

4( پایان تمام محدودیت ها

38- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پست امدادی صلیب سرخ 
2( چهار راه هم عرض 
3( پست امدادی هال احمر 

4( پست امدادی



39- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع راه آهن بدون راه بند
2( تقاطع جاده و راه آهن 
3( تقاطع جاده و راه آهن با راه بند 
4( گزینه های 2 و 3 صحیح است 

40- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور دادن حیوانات ممنوع 
2( محل عبور حیوانات شاخ دار 
3( محل عبور حیوانات اهلی 

4( عبور حیوانات وحشی

41- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تعیین فاصله با شهر بعدی 
2) 18 کیلومتری تهران 
3( تعیین فاصله 

4( راهنمای مسیر

42- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور کامیون با تریلی ممنوع 
2( عبور وسائط نقلیه سنگین ممنوع 
3( عبور تریلی ممنوع 

4( عبور کامیون ممنوع
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43- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور وسائط نقلیه سنگین ممنوع 

2( عبور کامیون یدک دار ممنوع
3( عبور دو تریلی با هم ممنوع 
4( عبور وسایل نقلیه طویل ممنوع 

44- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( بن بست
2( راه بسته است 
3( تقاطع 
4( راه خطرناک است 

45- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع خطرناک 
2( فرعی به اصلی 
3( تقاطع 

4( تقاطع فرعی و اصلی

46- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور اطفال ممنوع 
2( عبور عابر ممنوع 

3( عبور پیاده ممنوع
4( محل عبور عابر پیاده 



47- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع 
2( خطر در تقاطع جاده 

3( تقاطع با راه آهن
4( به تقاطع نزدیک می شوید 

48- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور با طول بیش از 10 متر ممنوع
2( عبور با ارتفاع بیش از 10 متر ممنوع 
3( عبور با عرض بیش از 10 متر ممنوع 
4( عبور ممنوع 

49- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تعیین فاصله 100 متری با راه آهن 

2( تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند، نصب در 100 متری
3( تقاطع جاده و راه آهن با راه بند، نصب در 100 متری 
4( گزینه های 2 و 3 صحیح است 

50- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

 
1( منطقه عبور گاو اهلی
( عبور حیوانات اهلی 2

 
3( عبور دادن حیوانات ممنوع

 

( عبور گاو ممنوع 4



51- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند، نصب در 300 متری 
2( تعیین فاصله 300 متری با راه بند 

3( تقاطع جاده و راه آهن با راه بند، نصب در 300 متری
4) 100 متر مانده به راه آهن 

52- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند، نصب در 100 متری 
2( تعیین فاصله 100 متری با راه بند 
3) 100 متر مانده به راه آهن 

4( تقاطع جاده و راه آهن با راه بند، نصب در 100 متری

53- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور دوچرخه موتوردار ممنوع 
2( عبور بدون کاه کاسکت ممنوع 
3( عبور دوچرخه ممنوع 

4( عبور موتورسیکلت ممنوع



54- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع
2( تقاطع اصلی به فرعی 
3( تقاطع فرعی به اصلی 
4( تقاطع با راه آهن 

55- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور با وزن بیش از 5.5 تن ممنوع 
2( عبور کامیون 5.5 تنی ممنوع 

3( عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 5.5 تن ممنوع
4( عبور ممنوع 

56- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( راهنمای ورود به شهرها 
2( راهنما در راه اصلی 
3( راهنمای مسیر 

4( راهنمای ورود به شهر و تعیین فاصله با شهر بعدی
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57- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور با ارتفاع 2.4 متر ممنوع 
2( عبور با عرض 2.4 متر ممنوع 
3( عبور با وزن 2.4 تن ممنوع 

4( عبور با بار بیش از 2.4 تن بر هر محور ممنوع

58- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خطر در تقاطع خطوط راه آهن 

2( تقاطع با راه آهن دو خطه
3( تقاطع خطوط راه آهن 
4( هیچکدام 

59- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور ممنوع 
2( عبور وسایل نقلیه ممنوع 

3( عبور سواری ممنوع
4( عبور اتومبیل ممنوع 

60- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

 
1( به ایستگاه اتوبوس نزدیک می شوید

 
2( توقف در ایستگاه اتوبوس ممنوع

 

3( ایستگاه
4( ایستگاه اتوبوس



61- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور کامیون و تریلی ممنوع 
2( عبور تریلی با بار ممنوع 

3( عبور خودرو با یدک ممنوع
4( کمپینگ 

62- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سبقت ممنوع 
2( عبور ممنوع 

3( عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
4( عبور دوچرخه، سواری و گاری ممنوع 

63- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور با وزن بیش از 3.5 تن ممنوع 

2( عبور با ارتفاع بیش از 3.5 متر ممنوع
3( عبور با عرض بیش از 3.5 متر ممنوع 
4( عبور ممنوع 
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64- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور موتور گازی ممنوع
2( عبور موتورسیکلت ممنوع 
3( عبور دوچرخه ممنوع 
4( محل عبور موتور سوار 

65- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( فرودگاه 

2( جهت وزش باد شدید از راست
3( جهت وزش باد شدید از چپ 
4( شرایط هوای نامساعد 

66- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( راهنما در راه فرعی 
2( راهنما در جاده 
3( راهنما در راه اصلی 

4( راهنمای مسیر



67- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سرعت بیش از 30 کیلومتر در ساعت ممنوع 

2( پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت
3( حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت 
4( هیچکدام 

68- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سرعت کمتر از 30 کیلومتر بر ساعت ممنوع 
2( حداقل سرعت در بزرگراه 
3( حداقل سرعت 30 کیلومتر 

4( سرعت بیش از 30 کیلومتر بر ساعت ممنوع

69- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پست امدادی صلیب سرخ 

2( پست امدادی
3( پست امدادی هال احمر 
4( همه موارد 

70- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ابتدای ورود به شهر در راه اصلی 

2( ابتدای شهر
3( ابتدای ورود به شهر 
4( ورود به شهر 
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71- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( استراحتگاه
2( اردوگاه 
3( محل نصب چادر و اتوکاروان 
4( هیچکدام 

72- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( توقف در ایستگاه تاکسی ممنوع 
2( ایستگاه 

3( ایستگاه تاکسی
4( به ایستگاه تاکسی نزدیک می شوید 

73- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( به طرف فرودگاه تهران 
2( عبور هواپیما 

3( راهنمای مسیر
4( فرودگاه 

74- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( راهنمای مسیر
2( به طرف فرودگاه تهران 
3( فرودگاه 
4( فرودگاه در سمت چپ تهران 



75- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1) 18 کیلومتری تهران 

2( راهنمای مسیر
3( تعیین فاصله 
4( تعیین فاصله با شهر بعدی 

76- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( به طرف استراحتگاه )کاروان( 300 متر 
2( به طرف متل با تعیین فاصله 

3( استراحتگاه )چادر( 300 متر
4) 300 متر به محل برپایی چادر 

77- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( راهنما در راه فرعی 

2( راهنمای مسیر
3( راهنما در راه اصلی 
4( راهنما در جاده 

78- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( محدوده پارک آزاد
2( پارکینگ 
3( محل پارک سوار 
4( پایان محدوده توقف ممنوع 

- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟ 79

1( تقاطع جاده و راه آهن با راه بند، نصب در 300 متری 
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2( تعیین فاصله 300 متری با راه آهن 
3) 300 متر مانده به راه آهن 

4( تقاطع جاده و راه آهن بدون راه بند، نصب در 300 متری

80- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( قهوه خانه 
2( خوابگاه 

3( هتل
4( غذاخوری )رستوران( 

81- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ورود به شهر
2( عامت ورود به شهر در جاده 
3( ابتدای ورود به شهر در جاده 
4( ابتدای تهران 

82- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( حداکثر سرعت 
2( شماره خیابان 
3( حداقل سرعت 

4( سرعت توصیه شده



83- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پارکینگ همگانی 
2( عبور معلولین 

3( پارکینگ مخصوص افراد معلول
4( پارک برای معلولین ممنوع 

84- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پایان آزاد راه
2( پایان تقاطع آزاد راه با پل 
3( آزاد راه 
4( تقاطع آزاد راه با پل 

85- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سبقت ممنوع 

2( پایان سبقت ممنوع
3( پایان محدودیت سرعت 
4( ابتدای سبقت ممنوع 

86- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( حق تقدم عبور با سواری 
2( عبور کامیون ممنوع 

3( سبقت برای کامیون ممنوع
4( سبقت ممنوع 
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87- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سبقت ممنوع
2( خیابان دوطرفه 
3( انتهای سبقت ممنوع 
4( سبقت سواری ممنوع 

88- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع 

2( سرعت بیش از 30 کیلومتر در ساعت برای کامیون و بیش از 50 کیلومتر در ساعت برای
سواری ممنوع

3( محدودیت سرعت 
4( عبور کامیون و سواری ممنوع 

89- کدام یک از تابلوهای زیر مفهوم آن است که پیچهایی در جلو وجود دارد ؟

1( شکل شماره 2 
2( شکل شماره 3 

3( شکل شماره 1
4( شکل شماره 4 

90- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( زنجیر چرخ 
2( استفاده اجباری از زنجیر چرخ 

( عبور فقط با زنجیر چرخ 3

www.driveing.ir



 

4( پایان استفاده از زنجیر چرخ

91- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( فاصله تا محل خطر 300 متر 
2( فاصله تا ریل قطار 300 متر 

3( خروجی از آزاد راه 300 متر
4( فاصله تا محل خطر 

92- تابلوی روبرو به چه معناست ؟

1( بن بست 
2( انتهای بزرگراه 
3( آزادراه 

4( پایان آزاد راه

93- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خیابان فرعی 
2( راه فرعی 
3( راه اصلی 

4( خیابان اصلی
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94- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جنگل 

2( تفرجگاه
3( استراحتگاه 
4( محل نشستن 

95- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پایان محدودیت سرعت 40 کیلومتر در ساعت
2( محدودیت سرعت 40 کیلومتر در ساعت 
3( پایان محدودیت سرعت در شهر 
4( انتهای سرعت حرکت 

96- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جاده باریک می شود 

2( کاهش خطوط عبور
3( افزایش خطوط عبور 
4( سبقت از راست آزاد است 

97- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پایان خیابان اصلی
2( پایان راه اصلی 
3( پایان راه فرعی 
4( گزینه های 2 و 3 صحیح است 
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98- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
2( عبور اتومبیل ممنوع 
3( عبور سواری و موتورسیکلت ممنوع 
4( عبور ممنوع 

99- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خطر در گردش به چپ 

2( گردش به چپ ممنوع
3( دور زدن ممنوع 
4( هیچکدام 

100- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خطر در گردش به راست 
2( دور زدن ممنوع 
3( دور زدن به راست ممنوع 

4( گردش به راست ممنوع
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101- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ایست 
2( ورود ممنوع 

3( ایست - بازرسی )گمرک(
4( ایست پلیس 

102- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور از مقابل آزاد 

2( حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
3( عبور از مقابل ممنوع 
4( خیابان دوطرفه 

103- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1) 200 متر به پایان راه اصلی 

2) 200 متر به پایان خیابان اصلی
3) 200 متر به پایان راه فرعی 
4( گزینه های 2 و 3 صحیح است 
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104- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خط ویژه عبور
2( عبور اتوبوس ممنوع 
3( ایستگاه اتوبوس 
4( عبور اتوبوس مجاز 

105- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع راه آهن با راه بند
2( تقاطع جاده و راه آهن با راه بند، نصب در محل تقاطع 
3( تقاطع جاده با راه بند 
4( چمنزار 

106- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( افزایش خطوط عبور
2( راه عریض می شود 
3( کاهش خطوط عبور 
4( سبقت آزاد 
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107- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( گردش به چپ ممنوع 
2( محدودیت گردش به چپ 
3( خطر در دور زدن 

4( دور زدن ممنوع

108- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سبقت از راست ممنوع 
2( کاهش خطوط عبور 
3( راه بن بست است 

4( بسته بودن یکی از خطوط

109- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پایان رعایت حق تقدم 
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2( خطر کواک و مه 

3( محل رعایت حق تقدم
4( خطر در چهارراه 

110- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ایست
2( توقف مطلقا ممنوع 
3( عبور ممنوع 
4( توقف ممنوع 

111- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( لطفا بوق نزنید 
2( ابتدای بوق زدن ممنوع 
3( بوق نزنید 

4( بوق زدن ممنوع

112- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خط عبور برای گریز
2( راه اصلی بن بست است 
3( خروجی از سمت چپ 
4( بن بست 
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113- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ورود ممنوع
2( توقف ممنوع 
3( عبور از دو طرف ممنوع 
4( خیابان یک طرفه 

114- تابلوی روبرو به چه معناست ؟

1( وسائل نقلیه مقابل حق تقدم دارند 

2( شما نسبت به وسیله نقلیه ای که به طرف شما می آید حق تقدم دارید
3( پایان خیابان دو طرفه 
4( مسیر ویژه اتوبوس شروع می شود 

115- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( دستشویی مردانه 
2( دستشویی بین راهی 
3( عائم بین المللی جاده ای 

4( دستشویی
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116- تابلوی روبرو به چه معناست ؟

1( توقف ممنوع
2( محدودیت سرعت 
3( توقف آزاد است 
4( راه آزاد است )بدون توقف( 

117- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( آزاد راه باریک می شود 
2( پایان آزاد راه 

3( آزاد راه
4( پل روی آزادراه 

118- تابلوی روبرو را حین رانندگی در مقابل خود می بینید، به چه معناست ؟

1( منطقه توقف ممنوع
2( توقف ممنوع 
3( محدودیت سرعت 
4( ورود ممنوع 
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119- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ورود از هر دو طرف ممنوع
2( ایست 
3( خطر 
4( عبور ممنوع 

120- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( فقط عبور پیاده و دوچرخه
2( عبور ممنوع 
3( عبور پیاده و دوچرخه ممنوع 
4( ابتدای عبور دوچرخه سوار 

121- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تعیین جهت حرکت 

2( مسیر کامیون حامل کاای خطرناک
3( تعیین مسیر حرکت وسایل سنگین در راه اصلی 
4( مسیر حرکت کامیون 

122- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( شروع محل پیاده روی
2( عبور عابر پیاده ممنوع 
3( محل عبور عابر 
4( عبور سالخوردگان 
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123- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( حداقل سرعت در خطهای عبور 
2( ابتدای حداکثر سرعت در بزرگراه 

3( حداکثر سرعت در خطهای عبور
4( هیچکدام 

124- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( منطقه توقف 
2( توقف مطلقا ممنوع 
3( ایستادن ممنوع 

4( توقف ممنوع

125- تابلوی روبرو به چه معناست ؟

1( حق تقدم عبور با وسائل نقلیه مقابل است 
2( خیابان دو طرفه 

3( سبقت ممنوع
4( گردش به راست ممنوع 

126- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( محل عبور با ویلچیر 

2( راننده معلول
3( محل عبور بامعلولین 
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4( عبور معلولین ممنوع 

127- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور از سمت چپ مجاز 
2( عبور فقط به چپ 

3( فقط گردش به چپ مجاز
4( جهت نما در راه اصلی 

128- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور خودروی کشاورزی ممنوع
2( عبور وسایل نقلیه سنگین ممنوع 
3( عبور ممنوع 
4( عبور وسایل نقلیه کندرو ممنوع 

129- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور با طول بیش از دو متر ممنوع 

2( عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
3( عبور با ارتفاع بیش از دو متر ممنوع 
4( عبور ممنوع 
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130- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جاده گل آلود است 
2( جاده لغزنده است 
3( منطقه پرتاب سنگ 

4( پرتاب سنگ

131- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( چراغ راهنما، نصب در چهارراه 
2( عدم وجود چراغ راهنما در چهارراه 

3( چراغ راهنما
4( هیچکدام 

132- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( فرودگاه 

2( باند فرودگاه )پرواز هواپیما در ارتفاع کم(
3( به طرف فرودگاه 
4( فرودگاه در سمت چپ 
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133- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1) 300 متر به محل رعایت حق تقدم
2( خطر کواک و مه 
3( محل رعایت حق تقدم 
4( هیچکدام 

134- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
2( پایان محدوده توقف ممنوع 
3( پارک ممنوع 
4( توقف در روزهای فرد هفته ممنوع 

135- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( انتهای حداقل سرعت 
2( ابتدای حداقل سرعت در بزرگراه 
3( حداکثر سرعت در خطهای عبور 

4( حداقل سرعت در خطهای عبور

136- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پل در دست تعمیر 

2( پل متحرک
3( خطر سقوط در آب 
4( خطر سقوط در آب 
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137- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خروجی سمت چپ 

2( عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
3( فرعی از سمت چپ 
4( جهت نما در راه اصلی 

138- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( محل رعایت حق تقدم 
2( خطر کواک و مه 
3( میدان 

4( به تابلوی رعایت حق تقدم نزدیک می شوید

139- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پایان منطقه محدودیت سرعت
2( منطقه محدودیت سرعت 
3( حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت 
4( پایان حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت 
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140- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور اسب سوار ممنوع 
2( عبور وسایل نقلیه ممنوع 
3( عبور وسایل نقلیه بدون موتور ممنوع 

4( عبور گاری ممنوع

141- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( قهوه خانه 
2( متل 

3( چایخانه
4( غذا خوری 

142- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ایستگاه اتوبوس 
2( پارکینگ قطار شهری 
3( ایستگاه 

4( ایستگاه قطار شهری

143- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پارکینگ اتوبوس 

2( ایستگاه اتوبوس
3( ایستگاه 
4( توقف در ایستگاه ممنوع 
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144- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پارک سوار
2( محدوده پارک آزاد 
3( پارک سوار مترو 
4( پارکینگ 

145- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( به پل نزدیک می شود 

2( جاده باریک می شود
3( جاده عریض می شود 
4( گزینه های 1 و 3 صحیح است 

146- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( راه از سمت راست باریک می شود
2( راه در سمت چپ مستقیم است 
3( جاده باریک می شود 
4( گزینه های 1 و 2 صحیح است 

147- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تونل در دست تعمیر 

2( تونل
3( پایان تونل 
4( احتیاط در تونل 
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148- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جهت نما در راه اصلی 
2( فرعی از سمت راست 
3( خروجی سمت راست 

4( عبور مستقیم و گردش به راست مجاز

149- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( منطقه توقف مطلقا ممنوع 
2( پایان محدوده پارک ممنوع 
3( پارک ممنوع 

4( ایستادن ممنوع

150- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( برآمدگی 
2( چاله 

3( دست انداز
4( تپه 

151- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور سواری ممنوع 
2( پایان عبور سواری 
3( راه اتومبیل رو 

4( پایان راه اتومبیل رو
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152- تابلوهای راهنمایی که فرمانی صادر می کنند معموا به چه شکلی می باشند ؟

1( مثلث با حاشیه قرمز 

2( دایره با حاشیه قرمز
3( مستطیل با حاشیه قرمز 
4( مستطیل فلش دار حاشیه قرمز 

153- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سه راهی Y شکل 
2( جاده دو شاخه می شود 

3( تقاطع
4( فرعی از چپ و راست 

154- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( محل دور زدن 
2( مخالفت جهت حرکت عقربه های ساعت گردش کنید 

3( جهت عبور در میدان
4( میدان 

155- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع 
2( ورود به راه اصلی 
3( تقاطع فرعی به اصلی از چپ 

4( ورود به راه اصلی از چپ
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156- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جاده باریک می شود 
2( راه در سمت راست مستقیم است 

3( راه از سمت چپ باریک می شود
4( گزینه های 1 و 2 صحیح است 

157- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پیچ به چپ
2( خطر در گردش به چپ 
3( گردش به راست ممنوع 
4( گردش به چپ ممنوع 

158- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جهت نما در راه اصلی 
2( عبور دو طرفه 

3( عبور از هر دو سمت مجاز
4( تعیین سمت عبور 

159- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( منطقه توقف ممنوع 

2( پایان منطقه توقف ممنوع
3( پارک ممنوع 
4( ایستگاه 
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160- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( خطر لغزندگی 
2( جاده برفی است 
3( پیست اتومبیل رانی 

4( راه لغزنده

161- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( فقط گردش به راست مجاز
2( گردش به راست آزاد است 
3( جهت نما در راه اصلی 
4( عبور فقط به راست 

162- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جاده یک طرفه 
2( خیابان یک طرفه 
3( راه اصلی یک طرفه 

4( فقط عبور به چپ مجاز

163- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جاده یک طرفه 

2( فقط عبور به راست مجاز
3( خیابان یک طرفه 
4( راه اصلی یک طرفه 
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164- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سرعت بیش از 30 کیلومتر در ساعت ممنوع 
2( شماره خیابان 
3( حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت 

4( حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت

165- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( توقف ممنوع 
2( پایان محدوده توقف ممنوع 

3( توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
4( توقف در روزهای زوج هفته ممنوع 

166- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ورود به راه اصلی 

2( ورود به راه اصلی از راست
3( تقاطع فرعی به اصلی از راست 
4( تقاطع 
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167- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تونل در دست تعمیر 
2( ورود به تونل ممنوع 
3( سبقت در تونل ممنوع 

4( پایان تونل

168- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( توقف ممنوع 
2( پارکینگ ممنوع 

3( ایستادن ممنوع
4( هر سه مورد 

169- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور موتورسیکلت ممنوع 
2( عبور موتور گازی ممنوع 

3( عبور دوچرخه ممنوع
4( محل عبور دوچرخه سوار 
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170- تابلوهای مثلثی شکل به چه منظور است ؟

1( جهت آگاهی )اطاع( 
2( جهت حکم )بازدارنده( 

3( جهت هشدار
4( جهت نمایش مسیر 

171- تابلوی روبرو به چه معناست ؟

1( دور زدن ممنوع 
2( خیابان یک طرفه 
3( سبقت ممنوع 

4( حق تقدم با وسیله نقلیه مقابل است

172- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( بیل زدن ممنوع 
2( عبور عابر با وسیله ممنوع 
3( محل عبور چرخ دستی 

4( عبور چرخ دستی ممنوع

173- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پیش انتخاب مسیر
2( جهت نما در جاده 
3( تعیین جهت عبور 
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4( جهت نما در راه اصلی 

174- تابلوهای با زمینه قهوه ای نشانگر چه چیز هستند ؟

1( جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی و تفریحی
2( مسیر بزرگراهها 
3( جاده های اولیه یا مسیر قبلی 
4( مسیر فرعی و غیر اصلی 

175- تابلوی زیر چه خطری را هشدار می دهد ؟

1( عابر در حال عبور 

2( عبور اطفال
3( پلیس مدرسه 
4( پارک 

176- عائم زیر که در آزاد راهها نصب می گردد به چه معنی است ؟

1( فاصله شما را تا خروجی بعدی نشان می دهد
2( فاصله تا تلفن بعدی را نشان می دهد 
3( فاصله شما را تا پل نشان می دهد 
4( نشان دهنده محل بازرسی پلیس است 

177- تابلوی مقابل به چه معناست ؟
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1( راه آزاد است )بدون توقف( 

2( عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع
3( سبقت ممنوع 
4( فقط موتور سیکلت و اتومبیل سواری می تواند وارد شود 

178- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
2( رعایت فاصله بیشتر از 70 متر ممنوع 
3( حداکثر سرعت 70 کیلومتر در ساعت 
4( حداکثر فاصله 70 متر 

179- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سبقت گرفتن ممنوع 

2( پایان سبقت کامیون ممنوع
3( انتهای محدودیت سبقت 
4( ابتدای سبقت کامیون ممنوع 

180- تابلوی مقابل به چه معناست ؟

1( عبور عابرین ممنوع 
2( محل عبور دانش آموزان 
3( عبور عابر پیاده 

4( گذرگاه عابر پیاده
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181- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( راه یک طرفه 
2( تعیین سمت عبور 
3( فقط مستقیم 

4( فقط عبور مستقیم مجاز

182- تابلوی مقابل به چه معناست ؟

1( دوچرخه سوار مجاز به عبور نیست 

2( عبور دوچرخه سوار
3( دوچرخه سوار باید از دوچرخه پیاده شود 
4( عبور دوچرخه ممنوع 

183- در جاده ای تابلوی روبرو را در مقابل خود می بینید، به چه معناست ؟

1( از منطقه محدودیت سرعت 30 کیلومتر در ساعت خارج شوید 
2( حداقل سرعت مجاز برای منطقه ای که وارد می شوید 30 کیلومتر در ساعت است 
3( بعد از این تابلو شروع به کاهش سرعت تا 30 کیلومتر نمایید 

4( با رویت این تابلو سرعت خود را به 30 کیلومتر در ساعت رسانده و تا پایان محدودیت آن را
افزایش ندهید
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184- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جاده دو طرفه
2( حق تقدم با وسایل نقلیه مقابل است 
3( خیابان دو طرفه با تقاطع خیابان یک طرفه 
4( راه خطرناک 

185- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ایستادن عابرین ممنوع 
2( محل عبور عابرین 

3( فقط عبور پیاده
4( عبور عابرین پیاده ممنوع 

186- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( شیب خطرناک 
2( خطر سقوط در آب 
3( خطر سقوط 

4( شانه خطرناک

187- این عامت به چه معناست ؟

1( مسیر ویژه اتوبوس شرکت واحد
2( مسیر ویژه وسایل نقلیه سنگین 
3( مسیر ویژه اتوبوس 
4( مسیر ویژه اتوبوس های ادارات دولتی 
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188- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( فقط عبور اسب سوار
2( عبور حیوانات اهلی 
3( منطقه اسب سواری 
4( اسب سواری ممنوع 

189- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1) 300 متر به محل دور زدن
2) 300 متر به محل دور زدن ممنوع 
3) 300 متر به محل گردش به چپ 
4) 300 متر به محل گردش به چپ ممنوع 

190- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور کامیون ممنوع 
2( عبور وسایل نقلیه با بار ممنوع 
3( عبور تریلر ممنوع 

4( عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
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191- زمانی که تابلوی مقابل را می بینید چگونه عمل می کنید ؟

1( فقط زمانی که کودکانی از خیابان عبور می کنند توقف می کنید 

2( توقف می کنید، حتی اگر راه باز باشد
3( فقط زمانی که ترافیک است توقف می کنید 
4( فقط زمانی که چراغ قرمز روشن است توقف می کنید 

192- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقدم عبور در راه اصلی 

2( حق تقدم عبور با شماست
3( حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل 
4( خیابان دو طرفه 

193- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ابتدای حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت 
2( منطقه حداکثر سرعت 

3( منطقه محدودیت سرعت
4( محدوده توقف ممنوع در ساعات معین 

194- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( توقف ممنوع 
2( پایان محدوده توقف ممنوع 
3( محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز 

4( محدوده توقف ممنوع در ساعات معین



195- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( پارکینگ 

2( پایان محدوده پارک آزاد
3( پارک ممنوع 
4( محدوده پارک آزاد 

196- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( محل عبور عابرین 

2( گذرگاه پیاده
3( محل عبور اطفال 
4( خط کشی مخصوص عابرین پیاده 

197- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( فرعی به اصلی 
2( تقاطع فرعی به اصلی 
3( تقاطع 

4( ورودی از چپ و راست

198- کدام یک از تابلوهای روبرو به مفهوم آن است که هیچ وسیله نقلیه ای نمی تواند وارد شود ؟

1( شکل شماره 2 
2( شکل شماره 3 
3( شکل شماره 1 

4( شکل شماره 4
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199- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( دست انداز 

2( چاله
3( برآمدگی 
4( هیچکدام 

200- کدام یک از عائم روبرو شما را از انجام عملی باز می دارد ؟

1( شکل شماره 2 
2( شکل شماره 3 

3( شکل شماره 1
4( شکل شماره 4 

201- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( جاده یک طرفه 

2( فقط عبور مستقیم مجاز
3( فقط به مستقیم 
4( راه اصلی یک طرفه 

202- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( ورود به راه اصلی 
2( تقاطع فرعی به اصلی از راست 
3( راه فرعی از راست 

4( ورود به راه اصلی از راست
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203- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تعیین سمت حرکت در میدان 

2( میدان
3( تعیین جهت حرکت در میدان 
4( گردش دور میدان 

204- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( گذرگاه عابر پیاده
2( عبور پیاده ممنوع 
3( پاساژ مخصوص عابرین پیاده 
4( محل عبور عابرین 

205- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( فقط عبور دوچرخه
2( عبور دوچرخه آزاد است 
3( منطقه مخصوص عبور دوچرخه سواران 
4( منطقه مخصوص پارک دوچرخه 

206- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( منطقه مخصوص عابرین پیاده و اطفال 
2( محل عبور عابرین 

3( فقط عبور پیاده
4( احتیاط در هنگام عبور عابرین پیاده 

www.driveing.ir



207- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( احتمال ریزش کوه 
2( خطر سقوط 
3( جاده لغزنده است 

4( خطر

208- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع
2( سه راه 
3( فرعی به اصلی 
4( خروجی از چپ 

209- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( راهنمای مسیر
2( تعیین فاصله با شهر تهران 
3( تعیین فاصله در راه اصلی 
4( تعیین سمت حرکت و فاصله در راه اصلی 
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210- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( سه راه 

2( تقاطع
3( تقاطع فرعی به اصلی 
4( ورودی از چپ 

211- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( عبور یک طرفه 
2( تعیین سمت عبور 
3( خیابان یک طرفه 

4( فقط عبور به راست مجاز

212- مفهوم تابلوی روبرو چیست ؟

1( تقاطع فرعی به اصلی از چپ 
2( ورود به راه اصلی 

3( ورود به راه اصلی از چپ
4( راه فرعی از چپ 

213- تابلو به شکل مثلث متساوی ااضاع نشسته روی قاعده برای .......... می باشد.

1( هشدار دهنده برای خطر
2( ایست 
3( رعایت حق تقدم 
4( بازدارنده 
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214- مفهوم تابلوی مقابل چیست ؟

1( تقاطع
2( دو راهی 
3( تقاطع فرعی به اصلی 
4( تقاطع اصلی به فرعی 

215- تابلوی کاهش خطوط عبور کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 

2( تابلوی شماره 3
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 

216- تابلوی مقابل یعنی ..........

1( حداقل سرعت 
2( حداکثر سرعت 

3( سرعت توصیه شده
4( پایان سرعت 60 کیلومتر در ساعت 

217- تابلوی »فقط به راست مجاز« کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 

4( تابلوی شماره 4
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218- تابلوی »توقف ممنوع« کدام می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 

219- تابلوی مقابل به چه معناست ؟

1( آزاد راه 
2( خیابان اصلی 

3( پایان آزاد راه
4( پایان خیابان اصلی 

220- تابلوی مقابل یعنی ..........

1( سبقت ممنوع
2( عبور سواری ممنوع 
3( سبقت برای کامیون ممنوع 
4( عبور کامیون ممنوع 

221- تابلوی مقابل به چه معناست ؟

1( پارکینگ
2( پارک ممنوع 
3( پارک سوار 
4( توقف ممنوع 
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222- تابلوی مقابل چه مفهومی دارد ؟

1( بن بست 

2( جریان همگرا
3( هدایت مسیر با جدا کننده 
4( تقاطع فرعی به اصلی 

223- مفهوم تابلوی مقابل چیست ؟

1( تقاطع مانع با راه آهن 

2( تقاطع با راه آهن دو خطه
3( تقاطع با راه آهن 
4( تقاطع دو راه آهن با یکدیگر 

224- تابلوی فقط عبور دوچرخه و پیاده کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 

2( تابلوی شماره 3
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 
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225- تابلوی مقابل یعنی ..........

1( ورود از هر دو طرف ممنوع
2( ایست 
3( ورود ممنوع 
4( رعایت حق تقدم 

226- تابلوی مقابل یعنی چه ؟

1( پایان آزاد راه 
2( جاده باریک می شود 

3( آزاد راه
4( راه باریک می شود 

227- تابلوی مقابل یعنی ..........

1( رعایت حق تقدم
2( ایست 
3( خطر 
4( ورود ممنوع 
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228- تابلوی مقابل چه مفهومی دارد ؟

1( پایان سبقت ممنوع
2( پایان محدوده سرعت 
3( ابتدای سبقت ممنوع 
4( پایان سبقت کامیون ممنوع 

229- تابلوی زیر یعنی ..........

1( عبور گاری ممنوع 
2( عبور چرخ دستی ممنوع 
3( عبور خودروی کشاورزی ممنوع 

4( عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع

230- مفهوم تابلوی مقابل چیست ؟

1( افزایش خط عبور
2( کاهش خط عبور 
3( خطوط همگرا 
4( انحراف یکی از خطوط عبور 

231- تابلوی )راه لغزنده است( کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 
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4( تابلوی شماره 4

232- تابلوهای باز دارنده را تابلوهای .......... نیز می گویند که بیشتر به شکل .......... با نوار حاشیه .......... رنگ هستند ؟

1( هشدار دهنده - دایره - قرمز 
2( انتظامی - مثلث - قرمز 

3( انتظامی - دایره - قرمز
4( هشدار دهنده - مثلث - قرمز 

233- تابلوی مقابل به چه معنا می باشد ؟

1( تقاطع جاده و راه آهن در 200 متری
2( خروجی از آزاد راه 200 متر 
3( تقاطع با راه آهن 
4( ورودی به آزاد راه 300 متر 

234- تابلوی حق تقدم کدام گزینه زیر می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 
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235- تابلوی راه یک طرفه کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 

2( تابلوی شماره 3
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 

236- مستطیل قائم معموا برای تابلوهای .......... به کار می رود

1( دستوری و خدمات
2( راهنما و هشدار برای خدمات 
3( صرفا برای رعایت تقدم 
4( خدمات و دستوری 

دلیل پاسخ صحیح :

گزینه 4 عوض شود

237- مفهوم تابلوی زیر چیست ؟

1( مسیر ویژه کامیون 

2( مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
3( عبور کامیون 
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4( عبور از کامیون های کم ظرفیت 

238- تابلوی مقابل یعنی ..........

1( عبور گاری ممنوع 
2( عبور خودروی کشاورزی ممنوع 
3( عبور چرخ دستی 

4( عبور چرخ دستی ممنوع

239- تابلوی مقابل به چه مفهومی می باشد ؟

1( تقاطع اصلی با فرعی 

2( تقاطع فرعی با اصلی در قوس
3( تقاطع فرعی با فرعی در قوس 
4( هیچکدام 

240- )عبور دوچرخه ممنوع( کدام تابلو می باشد ؟

 2 (1
 3 (2

1 (3
 4 (4
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241- تابلوی مقابل به چه مفهومی می باشد ؟

1( خطر برق 

2( به تابلوی ایست نزدیک می شوید
3( پرتاب سنگ 
4( میدان 

242- تابلو مقابل یعنی ..........

1( حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت
2( حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت 
3( پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت 
4( پایان حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت 

243- رنگ تابلوهای راهنمای مسیر در بزرگراهها چیست ؟

1( سبز
2( سبز و مشکی 
3( زرد 
4( قرمز 
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244- تابلوی مقابل به معنای ..........

1( فقط عبور مستقیم مجاز 
2( راه یک طرفه 

3( خیابان یک طرفه
4( عبور آزاد 

245- مفهوم تابلوی روبرو کدام گزینه است ؟

1( عبور با ارتفاع بیش از 2 متر ممنوع 
2( عبور با بار بیش از 2 تن ممنوع 

3( عبور با عرض بیش از 2 متر ممنوع
4( رعایت فاصله 

246- تابلوی روبرو به چه مفهومی می باشد ؟

1( پارک سوار
2( پارک ممنوع 
3( پارکینگ 
4( توقف ممنوع 

247- تابلوی روبرو یعنی ..........

1( ورود ممنوع 
2( سبقت ممنوع 
3( سبقت کامیون ممنوع 

4( عبور سواری ممنوع



248- تابلوهای منع کننده به رنگ .......... و تابلوها در آزادراهها به رنگ .......... ودر بزرگراهها به رنگ .......... می باشد.

1( آبی - قرمز - سبز 
2( قرمز - سبز - آبی 

3( قرمز - آبی - سبز
4( سبز - آبی - قرمز 

249- تابلوی رعایت حق تقدم کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 

4( تابلوی شماره 4

250- تابلوی روبرو یعنی ..........

1( عبور با وزن بیش از 3.5 تن ممنوع 
2( عبور با بار بیش از 3.5 متر ممنوع 

3( عبور با ارتفاع بیش از 3.5 متر ممنوع
4( عبور با عرض بیش از 3.5 متر ممنوع 
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251- تابلوی )فقط عبور پیاده( کدام تابلو می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 

4( تابلوی شماره 4

252- تابلوی مقابل یعنی ..........

1( پرتاب سنگ 
2( شانه خطرناک 

3( ریزش سنگ
4( جاده در دست تعمیر 

253- تابلوی پیچ های پی در پی )اولین پیچ به راست( کدام تابلو می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 

2( تابلوی شماره 3
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 

254- مفهوم رنگ سیاه و سفید در عائم راهنمایی و رانندگی چیست ؟

1( هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی 

2( عامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها
3( حرکت مجاز - راهنمای مسیر و اماکن مذهبی 
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4( منع کننده یا ایست 

255- تابلوی فقط عبور دوچرخه کدام مورد است ؟

1( تابلوی شماره 2 
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 

4( تابلوی شماره 4

256- در حریم تابلوی ایستادن ممنوع ..........

1( برای یک لحظه هم توقف نمی کنید
2( به هیچ وجه نمی توان پارک کرد ولی میتوان توقف کرد 
3( فقط برای سوار و پیاده کردن مسافر توقف ممنوع 
4( بستگی به شرایط دارد 

257- تابلوی روبرو به چه مفهومی می باشد ؟

1( تقاطع هم سطح در قوس 

2( تقاطع اصلی با فرعی در قوس
3( بن بست 
4( گردش به راست و چپ 

258- تابلوی روبرو یعنی ..........

1( عبور اطفال
2( عبور پیاده ممنوع 
3( گذرگاه عابر پیاده 
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4( عبور پیاده 

259- تابلوی جاده باریک می شود کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 

260- تابلوی روبرو به چه مفهومی می باشد ؟

1( ورود از هر دو طرف ممنوع 
2( رعایت حق تقدم 

3( ورود ممنوع
4( توقف ممنوع 

261- تابلوی مقابل یعنی ..........

1( خطر 
2( عبور ممنوع 

3( رعایت حق تقدم
4( ایست 
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262- تابلوی روبرو یعنی ..........

1( شروع جدا کننده 
2( هدایت مسیر با جدا کننده 

3( پایان جدا کننده
4( جریان همگرا 

263- تابلوی »حق تقدم عبور با وسیله مقابل است« کدامیک از گزینه های زیر می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 

2( تابلوی شماره 3
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 

264- تابلوی مقابل یعنی چه ؟

1( ایست 
2( ورود ممنوع 
3( عبور ممنوع 

4( ورود از هر دو طرف ممنوع

265- مفهوم تابلوی مقابل چیست ؟

1( سینما 

2( نظارت با دوربین پلیس
3( عکسبرداری ممنوع 
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4( تردد

266- تابلوی زیر چه خطری را هشدار می دهد ؟

1( شیب خطرناک 
2( شیب سرباایی 

3( سرباایی خطرناک
4( شیب 

267- تابلوهای راهنمایی که فرمانی صادر می کند به چه شکل است ؟

1( مثلث با حاشیه قرمز 

2( دایره با حاشیه قرمز
3( مستطیل با حاشیه قرمز 
4( مستطیل فلش دار با حاشیه قرمز 

268- مفهوم تابلوی مقابل را بگویید :

1( پایان تمام محدودیت ها
2( پایان منطقه محدوده سرعت 
3( سبقت مجاز 
4( هیچکدام 

269- مفهوم تابلویی روبرو را بگویید :
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1( فرعی به اصلی از راست 
2( اصلی به فرعی از راست 

3( ورود به راه اصلی از راست
4( ورود به جاده اصلی از چپ 

270- راه لغزنده است مربوط به کدام گزینه می باشد ؟

2 (1
 3 (2
 1 (3
 4 (4

271- تابلوی ورود از هر دو طرف ممنوع کدام است ؟

1( تابلوی شماره 2
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 

272- تابلوی گذرگاه عابر پیاده کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوهای شماره 3 و 4 
2( تابلوی شماره 3 

3( تابلوهای شماره 1 و 3
4( تابلوی شماره 4 
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273- تابلوی روبرو یعنی ..........

1( حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت

2( پایان حداقل سرعت 30 کیلومتر در ساعت

3( حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت

4( پایان حداکثر سرعت 30 کیلومتر در ساعت

274- تابلوی روبرو به چه معناست ؟

1( ورود ممنوع

2( ایستادن ممنوع

3( خیابان اصلی

4( رعایت حق تقدم

275- تابلوی روبرو چیست ؟

1( خیابان یکطرفه

2( فقط عبور به راست مجاز

3( راه یکطرفه

4( فقط عبور مستقیم مجاز
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276- مفهوم تابلوی مقابل چیست ؟

1( توقف ممنوع 

2( ایستادن ممنوع
3( منطقه ایستادن ممنوع 
4( ایست 

277- کدام تابلو به معنای پرتاب سنگ می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 

278- تابلوی مقابل به چه معناست ؟

1( با مشاهده این تابلو سرعت خود را به حداقل 30 کیلومتر در ساعت رسانده و تا پایان محدودیت 
آن را افزایش ندهید

2( با سرعت مطمئنه حرکت کنید 
3( با مشاهده این تابلو سرعت خود را به 30 کیلومتر در ساعت رسانده و کمتر از 30 کیلومتر 
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ممنوع است

4( با مشاهده این تابلو سرعت خود را حداکثر به 30 کیلومتر در ساعت رسانده و تا پایان
محدودیت آن را افزایش ندهید

279- مفهوم تابلوی مقابل چیست ؟

1( تقاطع
2( دو راهی 
3( تقاطع اصلی به فرعی 
4( تقاطع فرعی به اصلی 

280- مفهوم تابلوی مقابل چیست ؟

1( تقاطع
2( دو راهی 
3( تقاطع فرعی به اصلی 
4( تقاطع اصلی به فرعی 

281- تابلوی )کاهش خطوط عبور( کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 

2( تابلوی شماره 3
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 
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282- تابلوی مقابل یعنی ..........

1( حداقل سرعت 
2( حداکثر سرعت 

3( سرعت توصیه شده
4( پایان سرعت 60 کیلومتر 

283- تابلوی )فقط عبور به راست مجاز( کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 

4( تابلوی شماره 4

284- تابلوی )توقف ممنوع( کدام می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 
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285- تابلوی مقابل به چه معناست ؟

1( آزاد راه 
2( خیابان اصلی 

3( پایان آزاد راه
4( پایان خیابان اصلی 

286- تابلوی روبرو یعنی ..........

1( سبقت ممنوع
2( عبور سواری ممنوع 
3( سبقت برای کامیون ممنوع 
4( عبور کامیون ممنوع 

287- تابلوی مقابل به چه معنا می باشد ؟

1( پارکینگ
2( پارک ممنوع 
3( پارک سوار 
4( توقف ممنوع 

288- تابلوی مقابل چه مفهومی دارد ؟

1( بن بست 

2( جریان همگرا
3( هدایت مسیر با جدا کننده 
4( تقاطع فرعی به اصلی 



289- مفهوم تابلوی مقابل چیست ؟

1( به منطقه مسکونی نزدیک می شوید 
2( منطقه صنعتی 

3( ابتدای منطقه مسکونی
4( خروج از منطقه صنعتی 

290- تابلوهای با زمینه قهوه ای نشانگر چه چیزی هستند ؟

1( مسیرهای فرعی 

2( جهت حرکت به سمت مراکز فرهنگی تفریحی
3( مسیرهای اصلی 
4( حرکت مجاز، راهنمای مسیر و اماکن مذهبی 

291- مفهوم تابلوی مقابل چیست ؟

1( حق تقدم با وسیله نقلیه مقابل است
2( خیابان یک طرفه 
3( سبقت ممنوع 
4( خیابان دو طرفه 

292- تابلوی روبرو به چه مفهومی می باشد ؟
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1( پیچ 
2( بن بست 
3( گردش به راست 

4( تقاطع

293- تابلوی مقابل به چه معنا می باشد ؟

1( حداکثر سرعت در خطهای عبور
2( حداقل سرعت در خطهای عبور 
3( حداقل سرعت در خط عبور 
4( خط عبور ویژه 

294- تابلوی روبرو چه نام دارد ؟

1( پایان بزرگراه 
2( پایان خیابان اصلی 

3( پایان آزاد راه
4( پایان راه 

295- معنای تابلوی مقابل چیست ؟

1( پایان منطقه توقف دوبل 

2( پایان سبقت ممنوع
3( پایان محدودیت سرعت 
4( پایان تمام محدودیت ها 
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296- تابلوی ایستادن ممنوع کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 

4( تابلوی شماره 4

297- تابلوی ایست به شکل .......... می باشد

1( مثلث متساوی ااضاع 
2( مربع 

3( هشت ضلعی
4( دایره 

298- کدام یک از تابلوهای مقابل به معنای پارک سوار است ؟

1( تابلوی شماره 2 
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 

4( تابلوی شماره 4

299- تابلوی ایست کدام گزینه می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 

2( تابلوی شماره 3
3( تابلوی شماره 1 
4( تابلوی شماره 4 
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300- تابلوی فقط عبور عابر پیاده کدام تابلو می باشد ؟

1( تابلوی شماره 2 
2( تابلوی شماره 3 
3( تابلوی شماره 1 

4( تابلوی شماره 4

301- تابلوی روبرو یعنی ..........

1( پرتاب سنگ 
2( شانه خطرناک 

3( ریزش سنگ
4( جاده در دست تعمیر 

 

 

 

www.driveing.irwww.driveing.irwww.driveing.ir


