سالم و عرض ادب خدمت متقاضیان گرامی گواهینامه رانندگی
گاهی وقت ها همه چیز عالی است و همه سواالت را حفظ می ک نیم ولی سرجلسه
امتحان بعضی سوالها شبیه هم هستند و ما اصال به آنها توجه ای نداشتیم و بین این
سواالت سردرگم می شویم.
ما در این قسمت تابلوهای که شبیه هم هستند را ک نار هم قرار دادیم که تفاوت بین
این تابلو ها برای شما راحت تر شده و این آمادگی را داشته باشید که هرکدام از این تابلو
ها ,سرجلسه آزمون به شما افتاد به راحتی به آنها پاسخ دهید.
گرداوری و تهیه شده از سایت درایوینگ
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تابلوهای مشابه آی ین نامه رانندگی
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تابلو های مشابه ایستادن ممنوع:

فرق این تابلو ها فقط در تعداد خط می باشد

-2

تابلو مشابه ورود ممنوع:

فرق بین این تابلو ها همانطور که مشاهده می ک نید پر و خالی بودن دایره می باشد

 -3تابلو مشابه عالمت خطر ریزش سنگ و جاده لغزنده

 -4تابلوهای مشابه عالمت خطر و ممنوع موتور و دوچرغه (فرق بین این تابلوها شکل مثلثی و
دایره بون آن می باشد)

 -5تابلوهای مشابه حیوانات اهلی و وحشی
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تابلو مشابه عالمت برآمدگی و دست انداز:

همانطور که در عکس مشاهده می ک نید فرق بین تابلو برآمدگی و تابلو دست انداز به تغداد برآمدگی
آن می باشد.

 -7تابلو مشابه عالمت حداک ثر و حداقل سرعت

 -8تابلو مشابه پارک و پارکینگ

 -9تابلو مشابه سبقت ممنوع  :تفاوت بین این تابلو ها سبقت ممنوع به نوع ماشین می باشد.

 -11تابلو مشابه تقاطع راه آهن  :لطفا در این تابلو به نوع نوشته توجه ک نید (سر امتحان خیلی ها
به اشتباه به این سوال جواب می دهند)

 -11تابلو مشابه خیابان یک طرفه

 -12تابلوهای مشابه محدوده
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تابلو مشابه در نوع رنگ دوچرغه  :یک نمونه تابلو مشابه که فرق آن فقط در نوع رنگ
می باشد (لطفا رنگ تابلوهای رانندگی را مشاهده ک نید)

 -14تابلو مشابه از نوع رنگ و شکل (تفاوت بین این تابلوها با توجه به عالمت یکسان بودن آن به
نوع شکل مثلثی ,دایره ای و رنگ آن می باشد)

در آخر چنانچه تابلوی مشابه که مد نظر شماست دراین قسمت نمی بینید و یا تابلوی بوده که به نظر
شما مشابه هستند ممنون خواهیم شد برای ما از طریق واتساپ ارسال ک نید (عکسم نفرستادید
فقط اسم تابلو ها را ارسال ک نید ممنون می شویم).
قسمت پشتیبانی واتساپ و تلگرام :
19922661821
سایت درایوینگ
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https://www.driveing.ir/shop/regulations/
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