گواهی رانندگی برای صالحیت
خودرو سواری B
صالحیت B

ادارۀ راهنمائی و رانندگی سوئد با این بروشور در نظر دارد اطالعاتی
را که برای گرفتن گواهینامه نیاز دارید ،چگونگی آموزش دیدن ،موارد
امتحان تئوری و عملی و مواردی که باید قبل از امتحان به آن فکر کنید
در اختیار شما قرار دهد.
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آﻣوزش ﺗﺋوری و
ﺗﻣرﯾن راﻧﻧدﮔﯽ
دوره ﺑﺑﯾﻧﯾد
ﺑر ای آﻣوزش رﯾﺳﮏ
وﻗت ﺑﮕﯾرﯾد

اﻣﺗﺣﺎن راﻧﻧدﮔﯽ )اﻣﺗﺣﺎن ﺗﺋوری
و اﻣﺗﺣﺎن راﻧﻧدﮔﯽ(

ﮔرﻓﺗن وﻗت ﺑر ای
آﻣوزش ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ

آموزش مهم است
قبل از امتحان تئوری وعملی نزد ادارۀ راهنمائی و رانندگی سوئد ،باید در مورد
نکات امنیتی در رانندگی و مسائل زیست محیطی آموزش ببینید .شما همچنین
باید مجوز دریافت گواهینامه داشته باشید برای این کار باید نزد ادراۀ راهنمائی
و رانندگی سوئد ثبت نام کنید.
در یک آموزشگاه رانندگی ،نزد یک مربی خصوصی و یا ترکیبی از هر دو
روش آموزش ببینید .انتخاب با خود شما است.
در صورتی که میخواهید با اتومبیل شخصی تمرین رانندگی کنید ،باید هم شما
و هم خود شما به کالس آموزش مقدماتی رفته باشید .این کالس توسط آموزشگاه
های رانندگی مجاز برپا می شود.
شما در پایان آموزشهای خود باید کالسهای آموزش خطرات رانندگی  1و  2را
بگذارنید .کالسهای آموزش خطرات رانندگی هم توسط آموزشگاه های رانندگی
مجاز برپا می شود.
دانش و مهارتهایتان را تا آنجایی که می توانید تقویت کنید .این کار نیز مثل
تمام آموزشهای دیگر در زندگی است ،برای مهارت وموفقیت باید مطالعه
و تمرین کنید.
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مهم است که شما به عنوان راننده در جاده ها ایمنی و دقت را رعایت کنید .شما
باید اتفاقاتی را که میتواند در جاده ها بیفتد پیش بینی کنید و بتوانید در تمامی
شرایط درست عمل کنید .داشتن گواهینامه به معنی داشتن آزادی بیشتر و در عین
حال مسئولیت بیشتر است.
آیادگیری را ادامه دهید تا اینکه خود را بر ای امتحان آماده حس کنید .حتما از
مربی خود بخواهید قبل از امتحان تئوری وعملی میزان آمادگی شما را بسنحند.
امتحان در اداره راهنمایی و رانندگی می دهید.
موفق باشید!

شما در امتحان تئوری یا آئین نامه باید نشان دهید که دانش کافی را برای ایمن
بودن در ترافیک دارا هستید .در امتحان عملی رانندگی باید نشان دهید که
میتوانید این دانش را در عمل اجرا کنید.
هر دو امتحان تئوری و عملی میزان دانش و مهارت شما را برای گرفتن
گواهینامۀ  Bارزیابی می کند.
دانش بر ای صالحیت گواهینامه  .)02:1102:TSFS( Bرا میتوانید در وبسایت
ادارۀ راهنمائی و رانندگی سوئد پیدا کنید www.transportstyrelsen.se
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گواهینامه خارجی در سوئد.
در صورتی که در سوئد رانندگی می کنید و گواهینامه ای دارید که توسط
کشوری خارج از منطقۀ همکاری های مشترک اقتصادی اروپا  EESصادر
شده است ،فقط تا یک سال بعد از ثبت شدن در ثبت احوال در سوئد میتوانید
از آن استفاده کنید.
بعد از این یک سال باید امتحان تئوری و عملی را برای گرفتن گواهینامۀ
سوئدی انجام دهید.
در صورتی که در ثبت احوال سوئد ثبت نشده اید ،محدودیتی برای رانندگی
در سوئد با گواهینامۀ خارجی نخواهید داشت.
در صورتی که گواهینامه خارجی دارید که توسط کشوری خارج از منطقۀ
همکاری های مشترک اقتصادی اروپا  EESصادر شده است ،میتوانید
تا زمانی که آن گواهینامه اعتبار دارد با آن رانندگی کنید.
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امتحان تئوری برای گواهینامه B
امتحان تئوری صالحیت شما را برای ایمن بودن در ترافیک و رانندگی سازگار
با محیط زیست می سنجد.
این آزمون دانش شما را در پنج زمینه می سنجد:
 .1شناخت خودرو و عملکرد وسیله نقلیه ،به عنوان مثال:
•چگونه ماشین کار می کند و چگونه شرایط جاده بر کیفیت رانندگی تاثیر می گذارد
•اگر خودرو درست کار نکند چه خطراتی ممکن است به وجود آید
•رابطۀ بین فنون رانندگی و عملکرد خودرو
 .2محیط زیست ،به عنوان مثال:
•چگونه گزینه های مختلف حمل و نقل می تواند بر محیط زیست تاثیر بگذارد
•چگونه به صورت امن و سازگار با محیط زیست رانندگی کنیم.
 .3امنیت در جاده ها ،به عنوان مثال:
•داشتن قدرت تشخیص درست در هماهنگی با سایر کاربران جاده ها به چه
معنی است
•شما چگونه سرعت ،جایگیری و سایر موارد رانندگی را در شرایط مختلف
تطبیق میدهید
•چگونه شرایط مختلف جاده ها و محیط جاده ها رفتار راننده و امنیت در جاده
ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
 .4قوانین راهنمائی و رانندگی ،به عنوان مثال:
•عالئم راهنمائی و رانندگی ،نشانه های روی جاده ،سرعت ،رویارویی و سبقت،
بارگیری ،مسافران و وظایف در قبال سایر
 .5کاربران جاده .5.شرایط فردی ،به عنوان مثال:
•چگونگی تاثیر داروها ،الکل ،داروهای دیگر ،استرس و خستگی بر رفتار
راننده
•چگونگی تاثیر ساعات مختلف روز بر رفتار راننده و امنیت در جاده ها
•چگونگی تاثیر فشار گروهی بر رفتار راننده و امنیت در جاده ها
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امتحان آیین نامه این طور خواهد بود.
امتحان آیین نامه با یک فیلم شروع می شود که نشان می دهد که امتحان
چگونه خواهد بود .این فیلم به چندین زبان ترجمه شده است .شما حتی
میتوانید قبل از آمدن به امتحان این فیلم را در وبسایت زیر ببینید:
www.trafikverket.se/kunskapsprovb
قبل از شروع امتحان باید تعهد بدهید که تقلب نمیکنید و به کسی در تقلب کمک
نمی کنید.
این امتحان شامل  70سوال است ،ولی فقط  65سوال در نتیجه شمرده خواهند
شد .به این دلیل که  5سوال از آنها سواالت دقت آزمون هستند و حذف خواهند
شد .شما نمیتوانید ببینید کدام سواالت سواالت حذفی هستند .شما باید بتوانید
به  52سوال جواب درست بدهید تا در امتحان قبول شوید .زمان امتحان
 50دقیقه است.

شرط همراه داشتن مدرک شناسایی
هنگامی که به امتحان می روید ،باید بتوانید هویت خود را با یک سند هویت
معتبر (سند  )idاحراز کنید ،که در آن عکس به وضوح نشان می دهد که شما
همان فرد هستید .اطالعات در مورد اینکه چه مدارک شناسائی مورد قبول هستند
در لینک زیر موجود استwww.trafikverket.se/korkort :

عکس گرفتن در اداره راهنمایی و رانندگی
قبل از اینکه امتحان تئوری رانندگی را بدهید شما بایستی در بخش آزمون
رانندگی ادارۀ راهنمائی و رانندگی عکس بگیرید.
در صورتی که می خویهاد در همان روز ناجاا ممتحان تئوری رننادگی سکع
بگیرید ،باید حداق 30ل دققیه قبا لز شروع امتحان در محل حاضر باشید .به
خاطر داشته باشید که کارت شناسایی معتبر همرها داشته باشید .اداره رنهامایی
و رننادگی کی قبض پرداختی به مبلغ  100کرون بره یازنیه کعاسی به شما
ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد.
7

بعد از امتحان آیین نامه
شما بالفاصله پس از آزمایش مطلع خواهید شد که در آزمون قبول شده اید یا رد
شده اید .ما نتیجه را به ایمیل شما می فرستیم .نتیجه امتحان در قسمت Boka Prov
در وب سایت اداره راهنمایی و رانندگی موجود است .شما در نتیجه امتحان خود
تعداد جواب های درست و غلط خود را در بخشهای مختلف میبینید.
اگر در امتحان آیین نامه قبول شوید تا  4ماه معتبر است .برای شرکت در امتحان
عملی باید در امتحان آیین نامه قبول شده باشید.
در صورتی که در امتحان آیین نامه رد شدید حتما قبل از ثبت نام برای امتحان
جدید آیین نامه ،آمادگی خود را باال ببرید و بیشتر بخوانید.

امتحان آیین نامه به زبان های دیگر
امتحان آیین نامه به چندین زبان ترجمه شده اند .شما خودتان انتخاب می کنید که
چه زمانی وقت برای امتحان بگیرید.

امتحان صوتی
اگر در خواندن مشکل داشته باشید میتوانید سواالت را به زبان سوئدی بشنوید.
اگر امتحان آیین نامه را به زبان دیگری می دهید ،در همه جای امتحان که
خواستید میتوانید زبان امتحان را به سوئدی برگردانید.

آزمون شفاهی ،آزمون با زمان طوالنی ،همراه مترجم
یا با مترجم زبان اشاره
شما میتوانید امتحان آیین نامه را به صورت زمون شفاهی ،آزمون با زمان
طوالنی ،همراه مترجم یا با مترجم زبان اشاره انجام دهید فرم درخواست را
می توان در  www.trafikverket.seیافت
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امتحان رانندگی در شهر یا عملی بر ای
صالحیت گواهی B
زمانی که امتحان عملی رانندگی خود را انجام میدهید باید نشان دهید که میتوانید
به طور مستقل دانش خود را در عمل به اجرا در آورید تا در جاده ها رانندۀ امنی
باشید.
بخش هایی که ارزیابی می شوند عبارتند از:
شناخت خودرو

•شما باید قادر به انجام یک چک ایمنی بر روی ماشین ،مانند چک کردن
روشنایی ،الستیک ،روغن موتور باشید و بتوانید خطراتی را که ممکن
است به دلیل ایراد خودرو به وجود آیند را پیش بینی کنید.

هدایت خودرو

•شما باید بتوانید خودرو را درست هدایت کنید ،مثالً از پدال ها به درستی
استفاده کنید.
•شما باید بتوانید چه در زمان رانندگی در خط مستقیم و چه در پیچ ها خودرو
را به درستی هدایت کنید.
•شما باید بتوانید به صورت عادی دنده عقب بروید و پارک کنید.
•شما باید بتوانید در هنگام رانندگی تنظیمات خودرو را در حین رانندگی
عوض کنید ،مثالً حرارت خودرو را باال و پایین ببرید و یا از برف پاک
کن استفاده کنید.
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رانندگی سازگار با محیط زیست
•شما باید بتوانید با پیش بینی و برنامه ریزی صحیح و به موقع برانید.
•شما باید بتوانید دنده ای را که برای محیط زیست و ایمنی رانندگی مناسب است
انتخاب کنید.

قوانین راهنمایی و رانندگی
•شما باید قوانین راهنمایی و رانندگی را بلد باشید و بتوانید به حالت عادی از آنها
پیروی کنید تا هماهنگی شما با سایر کاربران جاده به درستی اجرا شود.

ایمنی در ترافیک و رفتار
•شما باید در هنگام رانندگی دقت کنید و رانندگی خود را با شرایطی که می بینید
انطباق دهید.
•شما باید بدانید کجا ،چه زمانی و چگونه باید به شرایط مختلف نگاه کنید.
•شما باید بتوانید خطراتی را که در ترافیک موجود است شناسایی و درک کنید
و رانندگی خود را طوری برنامه ریزی کنید که برای شرایط مختلف آماده باشید.
•شما باید سرعت خود را با توجه به خطرات ،شرایط جاده ها و شرایط مختلف
تعیین کنید.
•شما باید به طور واضح مسیر رانندگی خود را نشان دهید ،مثالً در زمانی که
میخواهید بپیچید یا باند رانندگی را انتخاب کنید.
•شما باید با رعایت فاصله ایمنی رانندگی کنید ،یعنی مثال باید بدانید چگونه فاصله
خود را با سایر کاربران جاده و خودروهای ایستاده منطبق کنید.
•شما باید به روشنی و در زمان مشخص مسیر خود را با راهنما مشخص کنید.
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امتحان رانندگی در شهر یا عملی این طور خواهد بود.
مامور امتحان رانندگی با توضیح دادن چگونگی امتحان و توضیح مواردی که
ارزیابی می شود شروع می کند.
اگر شما سوئدی متوجه نمی شوید میتوانید در شروع امتحان عملی رانندگی فیلمی
ببینید .این فیلم به چندین زبان ترجمه شده است .شما حتی میتوانید قبل از آمدن به
امتحان این فیلم را در وبسایت زیر ببینید:
www.trafikverket.se/kunskapsprovb
پس از معرفی ،شما می توانید بازرسی ایمنی خودرو را انجام دهید .بعد از آن
حداقل به مدّت  25دقیقه هم در داخل شهر و هم خارج شهر رانندگی می کنید.
به طور واضح به شما گفته میشود که به کجا رانندگی کنید .در صورتی که شرایط
خطرناکی پیش آید که مامور امتحان مجبور به مداخله شود ،باز هم این شما هستید
که راننده محسوب میشوید و مسئول اتفاقاتی هستید که در طی امتحان رخ میدهد.
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شرط همراه داشتن مدرک شناسایی
دقیقا مثل امتحان آیین نامه شما باید مدرک شناسائی معتبر ارائه کنید که عکس
روی آن نشان دهد که متعلق به شماست.
شما همچنین باید نشان دهید که در هیچ کدام از کشور های مناطق متحد
اروپایی  EESگواهینامه ندارید.

بعد از امتحان رانندگی در شهر

مامور امتحان از روی کلیّت رانندگی شما ،نتیجه را بعد از امتحان اعالم می
کند .ما همچنین نتیجه را به آدرس ایمیل شما میفرستیم .نتایج را همچنین در
لینک زیر میتوانید ببینید www.trafikverket.se/bokaprov
شما باید در هر دو امتحان تئوری و عملی در مدّت  4ماه قبول شوید.
در غیره این صورت شما بایستی هر دو امتحان دوباره بدهید.
در صورتی که در امتحان عملی رانندگی رد شوید ،در مورد علت آن به شما
توضیح داده می شود .مهم است که شما تا امتحان بعدی در این موارد تمرین
بیشتری داشته باشید.
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محتوای امتحان رانندگی در شهر

مامور امتحان قبل از امتحان به شما می گوید که چه مواردی در امتحان رانندگی
وجود دارد .در اینجا میتوانید محتوای امتحان را ببینید:

بازرسی ایمنی
شما با بازرسی ایمنی اتومبیل شروع می کنید .شما باید یک یا چند مورد از
بازرسی ایمنی را انجام دهید.
• چراغها ،نشانگرهای مسیر ،رفلکتور ها و سیگنالها
• برف پاک کن شیشه جلو و آبپاش شیشه
• سیستم فرمان
• ترمز ها
• چرخ ها و الستیک ها
• مایعات ،مانند مایع شستشوی شیشه ،خنک کننده ،مایع ترمز و روغن موتور
• سیستم هشدار خودرو.
در بازرسی ایمنی به روشنی به شما گفته می شود که چه مواردی را باید
کنترل کنید.
اگر متوجه نقایصی در ماشین شوید ،باید بتوانید اقداماات الزم برای رفع آن را
نیز عنوان کنید .شما باید به طور مستقل عملکرد های مختلف را بررسی کنید.
اگر احتمال انجام بخشی از کنترل به تنهایی وجود نداشته باشد ،میتوانید از مامور
امتحان کمک بخواهید.

طرز نشستن در رانندگی
شما باید صندلی ،محافظ سر ،فرمان ،آیینه ها و کمربند را تنظیم کنید.
مامور امتحان وضعیت نشستن صحیح شما را ارزیابی می کند.
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ترمز کارآمد
ممکن است در طول امتحان از شما خواسته شود که یک ترمز کارآمد بکنید .یک
ترمز کارآمد یعنی باید بتوانید اتومبیل را در کوتاهترین مسافت ممکن متوقف کنید.
مامور امتحان به طور واضح در مورد این بخش به شما میدهد و زمانی که توقف
کامل انجام شد نیز می گوید .این ترمز کردن در سرعت حداقل  50کیلومتر در
ساعت انجام می شود .شرایط جاده تعیین کنندۀ سرعت شما خواهد بود.
مامور امتحان توانائی شما را در متوقف کردن اتومبیل به سریعترین حالت ممکن در
یک شرایط اضطراری ارزیابی می کند.

پارک کردن
از شما خواسته می شود که در یک پارکینگ و یا در یک جای پارک کنار
خیابان پارک کنید ،و شما باید زمانی که پارک شما کامل شد به مامور امتحان
بگویید.
مامور امتحان دقت شما و چگونگی هدایت اتومبیل توسط شما را ارزیابی می کند .مامور
امتحان چگونگی پارک کردن شما در محل پارک و فاصلۀ شما از اتومبیل های دیگر را
ارزیابی می کند.

دندۀ عقب

شما در طول باید دنده عقب هم برانید .مامور امتحان دقیقا ً به شما می گوید که مثالً
کجا و به چه مسافتی باید دنده عقب برانید .در این صورت شما امکان این را خواهید
داشت که برای دنده عقب برنامه ریزی کنید.
مامور امتحان جایگیری ،دقت،هماهنگی شما با سایر کاربران جاده و طریقۀ هدایت
اتومبیل توسط شما را ارزیابی می کند.
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شروع به رانندگی در شیب
ممکن است از شما خواسته شود که در یک سرباالیی یا سرپایینی شروع به
حرکت کنید.
مامور امتحان دقّت شما ،هماهنگی بین گاز و کالج و نحوۀ عالمت دادن شما را ارزیابی
می کند.

دور زدن
مامور امتحان رانندگی ممکن است در طول امتحان رانندگی از شما بخواهد که
دور بزنید .ممکن است در یک محل خاص از شما بخواهد که دور بزنید یا اینکه
بخواهد خودتان تعیین کنید.
مامور امتحان نحوۀ دور زدن شما و رعایت نکات ایمنی را ارزیابی می کند.
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از لبۀ جاده شروع کنید
مامور امتحان ممکن است از شما بخواهد از لبۀ جاده شروع کنید.
مامور امتحان نحوۀ حرکت شما از لبۀ جاده را ارزیابی می کند.

استفاده از تنظیمات
مامور امتحان ممکن است از شما بخواهد که در حین رانندگی بخشی از تنظیمات
خودرو را عوض کنید و یا از آپشن خاصی استفاده کنید .ممکن است آب و هوا هم
طوری باشد که شما خودتان تصمیم بگیرید از دکمه های تنظیمات استفاده کنید.
مامور امتحان دقت شما ،نحوۀ هدایت اتومبیل و جایگیری شما در جاده را ارزیابی
می کند.
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کاربران آسیب پذیر جاده
در حین امتحان رانندگی ممکن است شما از کنار افراد آسیب پذیر و یا کودکانی
که در حال بازی هستند عبور کنید.
مامور امتحان دقت شما و چگونگی انطباق سرعت و آگاهی شما را خطرات را ارزیابی
می کند.

رانندگی در باندها
شما ممکن است در شرایطی قرار بگیرید که تعداد باندهایی که به یک سمت می
روند بیش از یکی باشند و باید در آنجا باند رانندگی خود را با توجه به ادامۀ
مسیر انتخاب کنید.
مامور امتحان به انتخاب مسیر توسط شما و این که چگونه انتخاب مسیر را به دیگران
عالمت می دهید ارزیابی می کند.
مامور امتحان دقت شما و چگونگس تطبیق سرعت با شرایط جدید را ارزیابی می کند.
مامور امتحان همچنین فاصلۀ شما با خودروی مقابل شما و جایگیری صحیح خودرو
در جاده را ارزیابی می کند.
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تغییر الین یا باند
در طول امتحان رانندگی می توانید باند رانندگی خود را یک یا چند بار تغییر دهید.
زمانی که باند خود را عوض می کنید باید با دیگر کاربران جاده هماهنگ باشید ،به
موقع مسیر خود را برنامه ربزی کنید و به طور واضح به دیگران اعالم کنید .شما
همچنین باید فاصلۀ مناسبی با خودروی مقابل خود داشته باشید.
مامور امتحان دقت شما ،هماهنگی شما با سایر کاربران جاده و چگونگی برنامه ریزی
شما برای انتخاب مسیر و اعالم آن به سایر کاربران جاده را ارزیابی می کند.

تقاطع
شما ار انواع مختلف تقاطع خوااهید گذشت که قوانین راهنمائی و رانندگی و
شرایط دید می تواند بسیار متفاوت باشد.
مامور امتحان دقت شما ،چگونگی انطباق سرعت ،پیروی از قوانین ،پیش بینی
وضعیت و آمادگی شما را برای عکس العمل ارزیابی می کند .همچنین مهم است که
چگونه با دیگر کاربران جاده ارتباط برقرار کنید ،قصد خود را نشان دهید ،به نشانه ها
و نحوه قرار دادن ماشین در جاده ها توجه کنید.

عبور از تقاطع دارای عالئم و چراغها
در حین امتحان شما ممکن است از تقاطعی با چراغ راهنمائی عبور کنید .شما باید
بتوانید خود را قبل از رسیدن به تقاطع با شرایط انطباق دهید ،یعنی بتوانید اتفاقات
مختلف را پیش بینی کنید و آمادۀ عوض شدن چراغ باشید.
مامور امتحان چگونگی تنظیم سرعت ،دقت شما و نحوه جایگیری خودرو در جاده را
ارزیابی می کند .مامور امتحان همچنین چگونگی هماهنگی شما با سایر کاربران جاده
و پیروی از قوانین توسط شما را ارزیابی می کند.
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میدان
اگر در طی امتحان از یک میدان گذشتید باید با سایر کاربران جاده هماهنگ باشید ،و
با عالمت دادن و جایگیری صحیح در جاده قصد خود را نشان دهید .همچنین باید از
قوانین راهنمائی و رانندگی جاری در آن شرایط پیروی کنید.
مامور امتحان دقت شما ،چگونگی انطباق سرعت ،اجرای قوانین ،پیش بینی وضعیت
توسط شما و آمادگی شما برای عمل کردن را ارزیابی می کند.

عبور از وسایل نقلیه ای که ایستاده اند
در طی امتحان رانندگی ممکن است شما از وسایل نقلیه ای که ایستاده اند عبور
کنید ،مانند یک اتوبوس در ایستگاه و یا خودروهای پارک شده در اطراف
خیابان .مهم است سرعت خود را با شرایط تطبیق دهید و بتوانید اتفاقات را پیش
بینی کنید.
مامور امتحان دقت شما و چگونگی انطباق سرعت و آگاهی شما را خطرات را
ارزیابی می کند.
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رانندگی در مناطق شهری
در طول امتحان شما در مناطق شهری نیز رانندگی می کنید که محدوده های
سرعت و محیط های ترافیکی متفاوتی دارند.
مامور امتحانم انطباق سرعت ،جایگیری درست شما در جاده و دقت شما را ارزیابی
می کند .مامور امتحان همچنین آگاهی شما از خطرات ممکن را ارزیابی می کند.

رانندگی مستقل به سمت مقصد
از شما خواسته می شود که به طور مستقل به سمت مقصد های مختلف برانید.
این مقصد میتواند جایی باشد که شما میشناسید وخودتان مسیرش را انتخاب می
کنید .و یا مقصدی باشد که با تابلوهای رانندگی پیدا می کنید .در صورتی که
مسیر اشتباهی رفتید مامور امتحان ممکن است از شما بخواهد که به سمت مقصد
مشخص شده برگردید .در صورتی که خودتان متوجه شوید که اشتباه رانده اید
میتوانید دور بزنید و به سمت مقصد مشخص شده برگردید.
مامور امتحان دقت شما ،چگونگی عالمت دادن ،جایگیری خودرو در جاده و پیروی از
عالئم را ارزیابی می کند .مهم است که شما هماهنگی باراننده و مسافران دیگر جاده
داشته باشید.
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رانندگی در جاده در حال تعمیر
جاده سازی یکی از کارهای عادی در ترافیک است .بعضی از جاها این
تعمیرات یا در دست احداث بودن با عالئم جاده ای مشخص می شوند تا به شما
کنند به راحت ترین شکل ممکن بگذرید.
در صورتی در طول امتحان از محل تعمیرات جاده ای عبور کنید مامور امتحان آگاهی
شما از خطرات ،دقت شما و چگونگی تطبیق سرعت و آمادگی شما برای عمل کردن به
موقع را ارزیابی می کند .مامور امتحان همچنین هماهنگی شما را با سایر کاربران جاده
و کارکنان تعمیرات ارزیابی می کند.
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تقاطع راه آهن و /یا تقاطع تراموا
در طول امتحان شما ممکن است از یک راه آهن و یا ریل تراموا عبور کنید.
مامور امتحان دقت شما ،آگاهی شما از خطرات و چگونگی پیروی از قوانین راهنمائی
و رانندگی را ارزیابی می کند.
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رانندگی در جاده های باریک و/یا جاده پیچ دار
در طول امتحان ممکن سات از شما خواسته شود که در جاده های باریک و پیچ
دار با محدودیت سرعت متفاوت رانندگی کنید .این جاده ها ممکن است یک جادۀ
خاکی با آسفالت شده باشند.
مامور امتحان آگاهی شما را از خطرات ،چگونگی تطبیق سرعت ،ئقت شما،
جایگیریر صحیح در جاده و هماهنگی شما با سایر کاربران جاده ارزیابی می کند.

اتوبان ،بزرگراه ها و حاده های مشابه
در طول آزمون ممکن است از شما خواسته شود که در یک اتوبان یا بزرگراه که در
آن حداکثر سرعت مجاز می تواند تا  ۱۲۰کیلومتر در ساعت باشد رانندگی کنید.
مامور امتحان هماهنگی شما با سایر کاربران جاده ،قاصله از وسائل نقلیه مقابل و
جایگیری صحیح خودرو در باند رانندگی را ارزیابی می کند .مامور امتحان همچنین
دقت شما ،چگونگی استفاده از ورودی ها و خروجی ها و چگونگی تطبیق سرعت شما
را ارزیابی می کند.
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ورودی به جاده های خارج شهر
ممکن است از شما خواسته شود که به یک حاده خارج شهر وارد شوید که میتواند
محدودیت های سرعت متفاوتی داشته باشد .وظیفۀ شما این است که برای این کار
برنامه ریزی کنید و ورود به مسیر جدید را به صورت امن انجام دهید.
مامور امتحان چگونگی تطبیق سرعت ،جایگیری صحیح در جاده و دقت کامل
شما را ارزیابی می کند.
مامور امتحان همچنین دقت شما ،سرعت ،هماهنگی با سایر کاربران جاده و آگاهی شما
به خطرات را بررسی می کند.

پیچیدن در حاده های خارج شهر
شماممکن است از شما خواسته شود که از جاده هایی که محدودیت های مختلف
سرعت دارند به جایی بپیچید .وظیفۀ شما این است که برای این کار برنامه ریزی
کنید و ورود به مسیر جدید را به صورت امن انجام دهید.
همچنین تطبیق سرعت با شرایط ،جایگیری صحیح در جاده و استفاده از حاشیۀ
جاده در صورت نیاز نیز مهم است.
مامور امتحان دقت شما ،آگاهی از خطرات و هماهنگی شما با سایر کاربران جاده را
ارزیابی می کند.
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رانندگی در جاده خارج شهر
ممکن است در طول امتحان از شما خواسته شود که در انواع مختلف جاده های
خارج شهر با محدودیت سرعت متفاوت رانندگی کنید.
مامور امتحان دقت شما و چگونگس تطبیق سرعت با شرایط جدید را ارزیابی می کند.
مامور امتحان همچنین چگونگی رعایت فاصله با خودرو مقابل ،جایگیری شما در حاده
و نحوۀ رعایت قوانین راهنمائی و رانندگی را ارزیابی می کند.

سبقت
ممکن است الزم باشد در طول امتحان از یک وسیله نقلیه دیگر سبقت بگیرید.
محلی که برای سبقت گرفتن انتخاب می کنید و چگونگی هدایت اتومبیل وعالمت
دادن شما مهم است.
مامور امتحان دقت شما و چگونگی جایگیری صحیح در سبقت گرفتن را ارزیابی می
کند .مامور امتحان همچنین آگاهی شما از خطرات محتمل را هم می سنجد.
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تقابل یا رویارویی
ممکن است شما در شرایطی قرار بگیرید که محبور به اقدامات خاص و هماهنگی
با سابر کاربران جاده شوید .شما باید بتوانید توانائی خود را در ارزیابی خطرهای
محتمل در رویارویی با وسیلۀ نقلیۀ روبرویی نشان دهید.
مامور امتحان توانائی شما را در ارزیابی خطرات احتمالی که مثالً شامل تطبیق
سرعت با شرایط و جایگیری صحیح در هنگام رویارویی با وسائل نقلیّۀ روبرویی
است می سنجد.

دید کم و تاریکی
تاریکی ،مه ،بارشهای سنگین و خورشیدی که در افق پایین آمده مثال هایی از
مواردی است که میتواند دید راننده را در طول امتحان تحت تاثبر قرار دهند.
مامور امتحان آگاهی شما از خطرات و چگونگی جایگیری صحیح در جاده و استفاده
از نور کامل و نور پایین را ارزیابی می کند .مامور امتحان دقت شما و فاصله تان را
از خودروی مقابل شما را ارزیابی می کند.

شرایط جاده های خطرناک و لغزنده
ممکن است که هنگام امتحان شما جاده لغزنده باشد .لغزندگی ممکن است به دلیل
برف ،یخ ،جاده های خیس ،گل و الی و آسفالت گرم و آفتاب دیده باشد.
مهم است که شما رانندگی خود را به شرایط جاده تطبیق دهید
مامور امتحان آگاهی شما به خطرهای ممکن و چگونگی تطبیق سرعت و نحوۀ
جایگیری خودرو در جاده را ارزیابی می کند مامور امتحان دقت شما و فاصله تان را
از خودروی مقابل شما را ارزیابی می کند.
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سوال های تطبیق داده شده به موقعیت های مختلف
مامور امتحان ممکن است در مورد شرایطی که در طی امتحان رانندگی پیش
میاید از شما سواالتی بپرسد.

در آزمون تست دانش و رانندگی،
باید نشان دهید که دانش کافی دارید
تا بتوانید راننده ایمن و محیط
زیست باشید.

به درستی
آموزش
ببینید  -موفق
باشید!
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شما میتوانید برای هر دو امتحان تئوری و عملی با هم وقت بگیرید.
همیشه باید با امتحان تئوری یا آیین نامه شروع کنید .برای شرکت در امتحان
عملی باید در امتحان آیین نامه قبول شده باشید.
اگر در امتحان آیین نامه قبول شوید تا  4ماه معتبر است.
پیشنهاد ما این است که زمان امتحانها را طوری انتخاب کنید که امتحان تئوری
و عملی را با فاصله چند هفته انجام دهید.
در صورتی که در امتحان تئوری قبول نشوید ،میتوانید بدون نیاز به تعویض
زمان امتحان عملی ،چند باره در امتحان تئوری شرکت کنید.
افرادی که برای بار اول در امتحان تئوری و عملی رانندگی شرکت می کنند در
زمان شرکت در امتحان دارای اولویت هستند.
شما میتوانید از طریق لینک زیر برای آمتحان های تئوری و عملی رانندگی وقت
بگیریدwww.trafikverket.se/bokaprov :
و یا با خدمات مشتریان ادارۀ راهنمائی و رانندگی ،بخش امتخان رانندگی تماس
بگیرید 0771171819

 .Borlänge 781 89 ,Trafikverketآدرس مالقاتی1 Röda vägen :
تلفن 0771 - 921921 :تلفن پیامک010 - 1235000 :
www.trafikverket.se/korkort

PERSISKA. TRAFIKVERKET. BESTÄLLNINGSNR: 100915. UTGÅVA 2. APRIL 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET, FORM OCH EVENT. TRYCK:
TRYCK: BRANDFACTORY. ILLUSTRATION: MATS BJÖRKLUND PRODUKTION AB.

ثبت نام در امتحان ها

برای ا
تئوری متحان
و
ع
رانندگی ب ملی
ثبت نام ه موقع
کنید!

