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_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_

   Кайсы сүрөттө ажыратуучу тилке 
менен жол көрсөтүлгөн?

      1. Сол сүрөттө.                                          2. Оң сүрөттө
 3. Эки сүрөттө тең

_ _
_

_

_____

Кесилишке келгенде светофордун 
жашыл сигналынан кийин сары сигнал 

күйсө, айдоочу:

1.  Шашылыш тормоз бербестен токтой албаган айдоочуларга 
кыймылын улантканга уруксат берилет.
2.  Ар кандай  тормоздоону колдонуу менен кесилиштин алдына
токтошу керек.
3. Ылдамдыкты көбөйтүп батыраак өтүп кетүүгө тийиш.

Бул светофор менен кыймыл жөнгө
салынат:

1. Трамвай жана троллейбустарды.

2. Трамвайларды.
3. Трамвайлардын жана башка 
маршруттагы транспорт 
каражаттарын атайын аларга 
бөлүнгөн тилке менен жүргөндө.

4 Бул белги менен белгиленген жолдо
механикалык транспорт каражатын 

чиркеп-сүйрөөгө болобу?

1.  Болот.
2. Жеңил автомобилдерге бири-бирин
чиркеп-сүйрөөгө уруксат берилет
3.  Уруксат берилбейт.

5 Жол белгиси табличка менен калктуу
конуштан сырткары жерде коюлса:

100 м

1.  Коркунучтуу бурулуштар жөнүндө эскертет
жана коркунучту участкага 100 м калганын
көрсөтөт.
2.  150-300 м кийин коркунучтуу бурулуштар 
жөнүндө эскертет жана коркунучтуу 
участканын узундугу 100 м. экенин көрсөтөт .
3.  Коркунучтуу бурулуш жөнүндө эскертет
жана коркунучтуу участкага 100 м. калганын
билдирет.

6

7 Калктуу конуштун ичинде коюлган бул
белгинин жашыл фону эмнени билдирет?

7 БИШКЕК
BISHKEK
КАРАКОЛ
KARACOL

1.  Кыймыл автомагист-
раль менен өтөт.
2.  Калктуу пунктан 
чыккандан кийин кыймыл
автомагистраль менен 
өтөт.

8
Кайсы транспорт каражатынын

 айдоочусу калктуу конуштан тышкары 
жерде токтоо эрежесин бузду?

1. Автоунаанын.
2. Мотоциклдин.
3. Экөө тең бузду.
4. Экөө тең бузган 
     жок.

Курсакка сокку тийгенде кантип
биринчи жардамды көрсөтүү керек?

Жабыркаган жерди катуурак материал менен сүртүп,
таңып коюп, суюктукту көбүрөөк ичирүү.
Жабыркаган жерди ушалоо менен, ал жерди (грелка же ысык
суу басып) жылытуу.
Жабыркаган жерге муздак нерсе (муз же муздак суу) басуу
менен, адамга тынч абалды камсыздоо.

1.

2.

3.
1. Кылдаттык менен тормоздук педалды тээп,
автоунааны токтотуу керек.
2. Руль айлампасын тескери тарапка буруу керек.
3. Чиркештиргичти ажыратпай, автоунаанын күүсү
менен кыймылдоо керек.

Автоунаанын сыйгалана башташын
алдын алуу үчүн руль айлампасын тайып 

баштаган тарапты көздөй буруу керек.
 Сыйгалануу токтоору менен дароо

төмөндөгүнү жасоо зарыл:

1

А

В

Бул жол чийин кайсы жол белгиси менен
колдонулат ?

1. «Жол бер» деген белги менен.
2. «Токтомоюнча өтүүгө тыюу салынат» деген белги менен.
3. «Теңдеш жолдорду кесип өтүү» деген белги менен.
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2

Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет?

1. Жүк ташуучу
автоунаага гана.
2. Жашыл жеңил
автоунаага гана.
3. Экөөнө тең.
4. Эчкимге.

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Бул жолдо канча жүрүүчү бөлүк
бар?

1. Бир.
2. Эки.
3. Төрт.

Светофордун кызыл күйүп-өчүп турган
сигналдары:

1.  Өтөө этият менен жүрүүгө уруксат берет.
2.  Кыймылга тыюу салат.
3. Сигнал аламашар жөнүндө эскертет.
4. Сигнал алмашар жөнүндө эскертет жана кыймылга 
    тыюу салат.

Темир жол өткөлүндө жайгашкан
светофордун күйүп-өчүп турган

агыш сигналы:

1. Жакын арада кыймылга тыюу салуучу сигнал күйө 
     тургандыгын маалымдайт .
2.  Өткөлдөн өтүүгө тыюу салат.
3.  Өткөлдөн өтүүгө уруксат берет.

7т

Бул белгиде төмөндө көрсөтүлгөн 
кайсы транспорт каражаттарына

жүрүүгө тыюу салынган?

1. Уруксат берилген максималдуу
    салмагы 7 тонналык транспорт 
    каражатына.
2. Чыныгы салмагы 7 тоннадан жогору 
    транспорт каражатына.
3.  Эки транспорт каражатына.

Бул белги эмнени билдирет?

1. Уруксаат берилген 3,5 т. 
ашкан жүк ташуучу автоунаа-
лардын милдеттүү түрдө
 жүргөнгө кыймыл багыты.
2. Жүк ташуучу автоунаа-

лардын кыймыл багыты.
3. Эгерде кесилиште жүк ташуучу автоунаалар, тракторлор жана
өзү жүрүүчү машиналар үчүн бир багытта жүрүүгө тыюу салынса,
алар үчүн сунуш кылынган багыт.
4. Шаар аралык ташууларды аткарган жүк ташуучу автоунаалардын
багыты.

Калктуу конуштан тышкары жерде
жүрүүчү бөлүктө кыска мөөнөттү
жумуштар жүргүзүлүп жатканда

бул белги кайсы аралыкта 
коюлушу мүмкүн?

1.  10-15 м.
2.  25-30 м.
3.  40-50 м.

“А” тамгадагы жол чийин төмөндөгүнү
билдирет:

1.Аркандай түрдөгү автобустарга арналган атайын тилке
2.Маршруттагы транспорт каражаттары үчүн атайын тилке
3.Аркандай түрдөгө автобустардын токтоо жана токтоп туруу жери

Бинт тануусун коюп, жараттын ордун ушалоо керек.

Жараттын четтерин йоддун эритмеси менен иштетип, 
стерилдүү тызыздай турган тануу керек

Жараттын аймагын иштетүү жана муздак компресс
коюу керек

1.

2.

3.

Көкүрөк клеткасы тешилген жарат
алууда Сиз төмөнкүнү жассоого

тийишсиз:

А

А

1.1. 2.

4.             5.

3.

Кайсы белги негизги жолдун бүтүшүн
көрсөтөт?
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Бул белги:

1.  Жөнгө салынбаган жөө адам 
өткөөлүн билдирет.
2. Жөө адам өткөлгө жакындаганы
жөнүнүдө эскертет.
3.  Жөө адамдарга жүрүүчү бөлүктөн 
өтүүгө тыюу салат.

?

Кыймыл тилкеде тартылган
бул жол чийин төмөндөгүнү билдирет:

1. Солго биринчи жүрүүчү 
бөлүккө бурулганга тыюу
салат.
2.  Солго өтүп кетүүгө
болбой турган жол жөнүндө
маалымдайт
3.  Артка бурулууга тыюу
салат.

Калктуу конуштан тышкары жерде
коюлган бул белгинин жашыл фону

айдоочуга эмне деп маалымдайт?

КАНТ 20
1. Көрсөтүлгөн калктуу конушка кыймыл автомагистраль менен өтөт.
2. Көрсөтүлгөн калктуу конушка кыймыл автомагистралга тиешеси
жок жол менен ашырылат.

-

Түз кете турган кызыл автоунаанын 
айдоочусу бул жагдайда:

1.Оңго бурулуп кетиш
керек.
2.Светофордун уруксат 
сигналын күтүш үчүн
сол тилкеге орунун
алмаштырса болот
3. Светофордун уруксат
берген белгиси жанышын
күткөн соң түз өтүп 
кетүүгө тийиш

Көрсөтүлгөн кайсы транспорт 
каражаттарына бул белги кыймылга

тыюу салат?

1.  Баардык жүк ташуучу автоунааларга.
2.  Толук салмагы 3,5 т. ашпаган
жүк ташуучу автоунааларга
3.  Толук салмагы 3,5 т. ашкан жүк 
ташуучу автоунааларга.

Светофордун күйүп-өчүп турган сары
сигналы эмне жөнүндө маалымдайт?

1. Светофор бузулуп калганын.
2. Жөнгө салынбаган кесилиш же жөө адам өткөөлү бар 
экендигин маалымдайт, коркунуч жөнүндө эскертет.
3.  Андан аркы кыймылга тыюу салат.

_

Бул жолдо канча жүрүүчү бөлүк
бар?

1. Бир.
2. Эки.
3. Төрт.

_____

______

Акыреги сынган жабырлануучуну
төмөнкү абалда транспорт менен

ташуу зарыл:

1. Чалкасынын жаткырып.
2. Көмкөрөсүнөн жаткырып.
3. Капталынан жаткырып.
4. Отургузуп.

1.          2.           3.           4.           5.

5 м       4,5 м      3 м        2,5 м      2 м

Жол менен жүргөндө атайын эреже
жана инструкция талап кылынбаган
транспорт каражатынын жүк менен
же жүгү жок эң чоң кеңдиги кандай ?

Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет?

1. Жүк ташуучу
автоунаага гана.
2.  Жашыл жеңил
автоунаага гана.
3 . Экөөнө тең
4. Эчкимге.
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_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

- --- - - - - - - - - - - - - -

Бул жол бөлүгүндө канча кыймыл
тилке бар?

1.  Эки.
2.  Үч.
3.  Төрт.
4.  Беш.

Артка бурулуу зонанын узундугун
кайсы белги көрсөтөт?

Бул белгиде жеңил автоунаага чиркегич
менен жүрүүгө уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Уруксат берилбейт.

Реверсивдүү светофор өчүп турса кызыл
автоунаанын айдоочусуна азыркы 

маневрды аткарганга уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.

2. Уруксат, эгерде 
каршы багыттагы
транспорт каражаттары
жок болсо.
3. Тыюу салынат.

Мындай учурда жеңил автоунаанын 
айдоочусу четки оң тилке менен

жүрсө болобу?

1. Болот.
2. Болбойт.
3. Болот, маршруттагы 
транспорт каражаттарына
тоскоол болбосо .

Бул горизонталдык жол чийин
төмөндөгүнү билдирет:

1. Ушул багыттагы кыймыл тилкелеринин саны азайган жолдун 
тарышы.
2.  Зарыл болгон учурда айдоочу токтоп, кесилиш жол менен
жүргөн транспорт каражаттарын кое бере турган жерди көрсөтөт.
3.  Токтогонго тыюу салынган жерге жакындаганды билдирет.

Кайсы көрсөтүлгөн белгилер калктуу
конуштан тышкары жерде кайталанат?

1. (1 жана З.)      2. (3 жана 4.)       3. (1 жана 2.)       4. (3 жана 5.)

1 2 3 4 5

Артка бурулуп жаткан кызыл 
автоунаанын айдоочусу кимге жол берет?

1. Мотоциклге гана.
2.  Мотоцикл жана жеңил
автоунаага гана.
3.  Автобус жана 
мотоциклге гана
4.  Баардык транспорт
каражаттарына.
5.  Эч кимге.

Калктуу конуштан тышкары жерде
артка кайрылуу үчүн жолдун бир жак
 багыты болсо да эң аз көрүнүп турган

 жери кандай аралыкта болууга тийиш?

1.              2.                3.                4.               5.

15 м         25 м           50 м            100 м         150 м

Тайгак жолдо тормоздоодо айдоочу 
автоунаанын тайгалануусунун 
кесепеттерин жок кылуу үчүн:

Тормоздой баштаганды токтотушу зарыл.
Чиркештиргичти ажыратуусу керек.
Тормоздун педалын түйүнө чейин басуу керек.
Чиркештиргичти ажыратуусу жана токтоп туруу 
тормозу менен токтошу керек.

1.
2.
3.
4.

50 м

15 м

1. 2.
1. 1 гана.
2. 2 гана.
3. Экөө тең.
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Бул жолдо канча кыймыл тилке бар?

1. Бир
2. Эки.
3. Төрт.

Светофордун кызыл сигналындагы
жебе айдоочуга эмне жөнүндө маалымдайт?

1.  Бул кесилиште 
дайыма оңго 
бурулууга тыюу
салынат
2. Оңго бурулганга
уруксат, бирок жөө 
адамдарга жол 
берүүгө тийиш
3. Светофордун 
жашыл сигналы
күйгөндө кыймыл

оңго гана уруксат берилет

5тс

Бул белги көрсөтүлгөн кайсы толугу
менен жүктөлгөн жүк ташуучу
 автоунаалардын кыймылына

тыюу салат?

Темир жол өткөлүнүн алдында 
жайгашкан күйүп-өчүп турган агыш 

тегерек светофордун сигналдары 
өчүп турса темир жолдон өтсө болобу?

1.  Болот.
2. Өткөлгө жакындап келаткан поезд көрүнүүчү чектерде ал 
жок болгон учурда өтүүгө уруксат берилет.
3. Уруксат берилбейт.

Көрсөтүлгөн белгилердин кайсынысы  
автомагистралда колдонулат?

1205 Е1476

А101ТАЛАС
TALAS

1 2 3

4 5

Кызыл атоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет?

1. Автобуска гана.
2. Автобуска жана жеңил
автоунаага гана.
3.  Автобуска жана 
мотоциклге .
4. Баардык транспорт
каражаттарына.
5.  Эчкимге.

Кайсы жерлерде
токтоп турууга уруксат берилген?

А

Б

В

НАРЫН

НАРЫН

1.  В.
2.  А же Б.
3.  А же В.
4.  Б же В.
5.  А, Б же В.

Кайсы көрсөтүлгөн белгилер калктуу 
конуштан тышкары жерде кайталанат?

1 2 3

4 5 1. (2 жана З.)
2. (3 жана 5.)
3. (1 жана 4.)
4. (2 жана 4.)

Катуу, бүктөлбөс чиркө менен
сүйрөөдө ортодогу байланышкан

звенонун эң жогору узундугу
кандай болууга тийиш?

1.              2.               3.                  4.                5.

1 м           2 м             3 м                4 м              5 м

Медициналык аптечкалар жана
өрт өчүргүчтөр жок болсо кайсы 

транспорт каражаттарын
пайдаланууга тыюу салынат?

1. Жеңил автоунааларды гана.
2. Автобустарды гана.
3. Жүк ташуучу автоунааларды гана.
4. Бардык көрсөтүлгөн транспорт каражаттарын.

1.  

 
3.  

1.  Чыныгы салмагы 9 тонна болгон кош
октуу жүк ташуучу автоунаага.
2. Чыныгы салмагы 12 тоннал болгон
үч октуу жүк ташуучу автоунаага.
3.  Эки автоунаага тең.
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Жебечелер менен көрсөтүлгөн кайсы
багыттарда жүрүүгөө уруксат берилген?

12%

Бул белги түздөн түз өр башталган
жерде орнотулушуу мүмкүн бү?

1.  Орнотулбайт, анткени эскертүүчү 
белгилер алдын ала коркунуч жөнүндө
айдоочуга маалымат берет.
2. Мүмкүн, эгерде ылдый түшүү же
өйдө чыгуу биринин артынан бири
болсо.

Кайсы белги калктуу конушта
жүрүү тартибин орнотуучу Эрежелердин

талабы андан ары өз күчүн жоготкон 
жерди көрсөтөт?

БИШКЕК КАРАКОЛ

1 2 3

4 5

 Көрсөтүлгөн багыттарда кайсы
транспорт каражаттарына жүрүүгө 

уруксат берилген?

1.  Трамвай жана 
жеңил автоунаа.

2. Жүк ташуучу 
автоунаадан 
башкалардын баары.
3.  Велосипед жана
ат араба.

3,5
м

3,5
м

Эгерде, габариттик бийиктиги (жүгү 
менен же жүгү жок) белгиде 

көрсөтүлгөндөн жогору болсо айдоочу:

1.  Жол милициясынан
уруксат алыш керек.
2. Жолдун бүл бөлүгүн
башка багыт менен
айланып өтүүгө тийиш.
3.  Жолдун бүл бөлүгүн
сактык менен өтүүгө 
тийиш.

Айдоочу оңго бурула алат:
- - --- -- - -- -

1.  Жөө адамдарга
жол берип.
2. Светофордун
 кошумча секция-
сында жашыл сиг-
нал жанган соң.
3. Светофордун не-
гизги сигналынын 
жана белгинин 
талаптарына
ылайык оңго 
бурулат.

Эрежелерге ылайык 
«начар көрүнүү» бул:

1.  Коркунучтуу бурулуштардын жана жолдун узатасы-
нан дөмпөгүнө жакын жолдун 300 м. нары көрүнбөшү.
2.  Туманда, жамгыр, кар жааганда жана ушуга окшош
шартарда, ошондой эле күүгүмдө алдыдагы жолдун
300 м. нары көрүнбөшү.
3.  Жолдун 300 м. кем аралыкта начар көрүнүшү.

Калктуу конуштун ичинде кайсы көрсө-
түлгөн жерде токтоого уруксат берилген?

1.Б
2.В 
3.А же Б
4.А же В
5.А,Б же В

А

В

Б

Айдоочу кандай документтерди
жанына алып жүрүш керек?

1. Тиешелүү категориядагы айдоочунун күбөлүгүн, транспорт кара-
жатына каттоо документтерин (тех.талон), транспорт каражатына 
IV топтогу мүлк үчүн салыкты төлөгөндүгүн ырастаган документти.  
2. Жолдомо (маршруттук) барагын.
3.Ташып бараткан жүккө документтерди.
4.1, 2 жана 3 пункта көрсөтүлгөн баардык документтерди.

Светофордун уруксат берүүчү жарыгын
күтүп Сиз өр жерге келип токтоп 

калдыңыз. Бул учурда автоунааны 
ордунда токтоп туруу үчүн кайсы тормозду 

колдонуу оң:
Токтооп туруу тормозун пайдалануу оң.
Биринчи ылдамдыкка салып, чиркештиргичтин
илешип туруусу менен токтогон оң.
Төмөндөтүлгөн ылдамдык передачасына коюу
менен кыймылдаткычтын өчүп турганы оң.
Жумушчу тормоз менен токтогонго оң.

1.
2.

3.

4.

1.А.
2.Б.
3.А жана Б.

Б

А
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Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет?

1.  Мотоциклге гана.
2. Мотоцикл менен
жеңил автоунаага гана.
3. Автобус менен
мотоциклге гана.
4.  Баардык транспорт
каражаттарына.
5.  Эчкимге.

Транспорт каражатын жүрүүчү бөлүктүн
четине параллель кылып эмес коюга 

уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3. Эгерде транспорт каражаттарынын башкача жайгашуусуна
жол берген жер болсо, уруксат берилет.
4. Эгерде башка жол кыймылынын катышуучуларына тоскоол 
болсбосо, уруксат берилет.

Бул жолдо канча кыймыл тилке бар?

1. Бир.
2. Эки
3. Үч.

Жүк ташуучу автоунаанын айдоочусуна
кайсы багытта жүрүүгө уруксат берилген?

-

1.  Солго гана.
2. Артка гана.
3.  Солго жана 
артка бурулууга.

9

70м

Көрсөтүлгөн белги тыюу салат:

1.   Белгиден 70 м. кийин транспорт
каражатарынын токтотууга.
2.   Бири-биринин ортосундагы дистан-
ция 70 м. аз транспорт каражатарынын
токтоп туруусуна.
3. Бири-биринин ортосундагы дистанция
70 м. аз транспорт каражаттарынын 
кыймылына.

-

-

----
-
-

-

 Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы транспорт 
каражаттардын кыймылына уруксат берилген?

1.Трамвай жана
жеңил автоунаага.

2. Жеңил автоуунага
жана мотоциклге.

3.Жүк ташуучу 
автоунаага жана
мотоциклге.

Көрсөтүлгөн белгилердин кайсынысы
 жүк ташуучуавтоунаанын оңго

 бурулуусун тыюу салат?

1 2

3 4 5

Бул жол чийин эмнени билдирет?

1.  Транспорт каражаттардын токтотууга тыюу салынган
жайдын белгилениши .
2.  Транспорт каражаттардын токтоп турууга тыюу салынган
жайдын белгилениши
3. Маршруттагы транспорт каражаттарынын жана жеңил 
таксилердин токтоочу жайынын белгилениши.

Каттуу күйүктөн жабыр тартканда
эмне кылуу керек ?

Курган стерилдүү бинт тануусун коюу керек.
Жабыр таркан жерди суутектин кычкылы менен
иштетүү керек.
Муздак компресс коюу керек.

1.
2.

3.

Тартуу күчү менен дөңгөлөктүн жол 
менен илешүү күчүнүн кандай өз ара

келишүүсүндө тыгылбастан
жүрүүгө мүмкүн?

1. Тартуу күчү илешүү күчүнө караганда көп.
2. Тартуу күчү илешүү күчүнө караганда аз.
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Белгинин астындагы табличка эмнени
көрсөтөт:

300 м

1.Белгиден коркунучтуу участкага чейинки 
аралыкты.
2. Коркунучтуу участоктун узундугун.

Бул жолдо жүргөндө калктуу конуштун
ичинде жүрүү тартибин орнотуучу 

Эрежелердин талаптары сакталабы?

ТОКМОК

ТОКМОК

1.Ооба. 
2.Жок.

-

-

----
-
-

Бул жагдайда кайсы транспорт 
каражаттардын жүрүүсүнө тыюу салынат?

1. Трамвай жана
жеңил автоунаага.

2. Жеңил автоунаага
жана мотоциклге.

3. Трамвайга гана

Бул белгинин таасир эткен аймагында 
кайсы айдоочу Жол Эрежесин

бузган жок?

-

-

А Б

В

1.А
2.Б
3.В
4.Б жана В
5.А жана В 

ДО 

3,5т

-

Мотоциклдин айдоочусуна кайсы 
багыттарга жүрүүгө уруксат берилген?

1.  Солго гана.
2.  Түз жана солго.
3.  Солго жана 
артка бурулууга.

Маршруттагы транспорт 
каражаттарына тийиштүү:

1.  Автобустар, троллейбустар, трамвайлар жана жеңил 
таксилер.
2. Жолдор аркылуу адамдарды ташууга арналган жана 
белгиленген токтоочу пунктары (аялдамасы) бар белги-
ленген багыт боюнча жүргөн жалпы пайдалануудагы
транспорт каражаттары. 
3.  Жүргүнчүлөрдү ташыган баардык транспорт 
каражаттары.

Калктуу конуштун ичинде кайсы көрсөтүлгөн
 жерде токтогонго уруксат берилген?

1.  В.
2.  А же Б
3.  А же В.
4.  Б же В.
5.  А, Б же В.

А

В

Б

Тайгак жолдо тормоздоодо айдоочу
автоунаанын тайгалануусунун 
кесепеттерин жок кылуу үчүн:

1. Тормоздун педалына басуунун басымын күчөтүш керек.
2. Чиркештиргичти ажыратуусу керек.
3. Тормоздой баштаганды токтотушу зарыл.

Булчун эттерин тери катмары жабыр
тарканда, жабырлануучуга кандай 

алгачкы жардам көрсөтүлүүгө тийиш?

Жаратты жууп, бөтөн нерселерден тазалап, таңуу керек.

Жараттын айланасындагы терини йоддун тундурмасы менен
иштетип, жаратты стерилдүү материал менен таңуу керек

Жаратка йоддун тундурмасын куюп, таңуу керек.

1.

2.

3.

5т

Кайсы белгилер артка бурулууга 
тыюу салбайт?

1 .                    2 .                 3 .

4 .                    5 .                 6 .

1. (3 жана 5)

2. (2 жана 4)

3. (1 жана 6)
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Кызыл автоунаанын айдоочусу кеслиштен
өтүүдө кимге жол берет?

1.  Жеңил автоунаага гана.
2.  Автобус жана жеңил
автоунаага гана.
3.  Автобус жана
мотоциклге гана.
4. Баардык транспорт
каражаттарына.
5.  Эчкимге.

Жасалма тегиз эмес жолду белгилөө үчүн
кайсы белги колдонулат?

1. Жалгыз 1.
2. Жалгыз 2.
3. 1 жана 2.

Калктуу конуштун ичинде жүрүү 
тартибин орнотуучу Эрежелердин 

талаптары кайсы жерден баштап күчкө кирет?

1. Калктуу конуштун аталышы ак фондо турган белги менен.
2. Калктуу конуштун аталышы ак же көк фондо турган белги менен.
3. Калкутуу конуштун аталышы көк фондо турган белги менен.
4. Жол боюндагы аймактарга тургузулган территориядан баштап.

Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил автоунаанын
 айдоочусу түз өтүп кете турган болсо:

-

-

-

-

1.  Оңго бурулуш керек.

2.  Светофордун уруксат
берген сигналын күтүш
үчүн кошуна тилкеге
орун которуп алса болот.

3. Ушул эле тилкеден 
светофордун уруксат 
берген сигналын күтүп
түз өтүп кетсе болот

10
м

Көрсөтүлгөн белги кыймылга тыюу
салат:

1.  Жүк ташуучу автоунааларга туурасы 
10 м. аз жүрүүчү бөлүктөн.
2.  Габариттик узундугу (жүгү менен же
жүгү жок) 10 м. узун болгон транспорт 
каражаттарынын (транспорт каражаттар-
дын курамынын).
3. Жүк ташуучу автоунаалардын
ордосундагы аралык 10 м. жогору болсо.

Транспорт каражаттарынын кайсынысына
көрсөтүлгөн багыттарда жүрүүгө уруксат

берилген?

1. Баардыгына.

2. Автобуска гана.

3. Жүк ташуучу
автоунаага гана.

Көрсөтүлгөн кайсыл багыттарга жеңил 
автоунаанын жүрүүсүнө уруксат берилген?

1. А же Б.
2. Б же В.
3. А же В.
4. А, Б же В.А

Б

А

Б

В

Бул жол чийин эмнени билдирет?

1. Жөнгө салынган жөө адам өткөөлү.
2. Жөнгө салынбаган жөө адам өткөөлү.

Эгерде тормооздоонун таасирдүүлүгү
Эрежелердин талаптарына жооп

бербесе Сиз:

Белгиленген сапарды уланта берүүгө тийишсиз, бул 
учурда күндүз фаранын жакынкы жарыгын жагып 
алуу керек.
Андан-аркы жүрүүнү токтотууга тийишсиз.
Бузукту ошол ордунда жоюу керек, эгер буга 
мүмкүнчүлүк болбосо, токтоочу же оңдоочу жайга
коопсуздуктун бардык талаптарын сактоо менен жетип
алуу керек.

1.

2.
3.

Жабыр тарткан адамдын акыреги 
сынганда эмне кылуу керек?

Сынган жерге муздак компресс коюу керек
.
Колтуктун тушуна шакшак коюу жана колун түздөп
денесине таңуу керек.

Колтук тушуна пахтадан же бинттен оромо коюп,
чыканагынан ийилген колун денесине таңуу керек.

1.

2.

3.

1. 2.
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 Белгилердин кайсынысы калктуу
конуштан тышкары жерде кайталанат?

1. (1 жана 2.)
2. (3 жана 5.)
3. (3 жана 4.)

1 2 3

4 5

Бул кесилиштен өткөндө айдоочулар 
кайсы эрежени жетекчилике алууга

тийиш? 

1. Жөнгө салынган кесилиштердин эрежеси боюнча.
   2. Жөнгө салынбаган кесилиштердин эрежеси боюнча.

10
м

2,7
м

Көрсөтүлгөн белгилердин кайсынысы калктуу 
конуштан тышкары жерде таасир аймагы биринчи

кесилишке чейин жайылтылат?

1 2 3
70м

-

Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил 
автоунаанын айдоочусу түз өтүп кете

турган болсо:
1. Оңго бурулуш керек.

2.  Светофордун уруксат 
берген сигналын күтүш 
үчүн кошуна тилкеге
орун которуп алса болот.

3. Ушул эле тилкеден
светофордун уруксат 
берген сигналын күтүп
түз өтүп кетсе болот.

Калктуу конуштун ичинде көрсөтүлгөн
жерге токтоого уруксат берилеби?

1.Уруксат берилет.
2.Тыюу салынат.
3.Жүргүнчүлөрдү 
отургузуу жана түшүүрүү
үчүн гана уруксат берилет.

Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет:

1. Автобуска гана.
2. Жеңил автоунаага 
гана
3.Экөө тең. 
4. Эчкимге.

Калктуу конуштун ичинде кесилишке
канча аралык жетпей бул белги

орнотулат?

1.  20-50 м.
2.  50-100 м.
3.  150-300 м

Бул жол чийин эмнени билдирет? Атайын укуктуу кызматтын уруксатсыз
ташууда жүктүн транспорт каражаттарынын
габаритинин арткы точкасынан кандай эң

жогорку өлчөмдө чыгып калуусуна 
жол берилет ?

1.               2.                3.               4.                5.  

1 м           1,5 м           2,0 м           2,5 м          3,8 м
1.Транспорт агымдарын бөлүп турган аралча.
2.Жөө адамдарга арналган аралча.
3.Автоунаалардын токтоочу жайы.

Кайсы белги эки тараптуу кыймылы бар жол
участкасына жакындап келгени жөнүндө эскертет?

1.                    2.                        3.

4.                                  5.
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А
Б

В

Калктуу конуштан тышкары жерде
коркунучтуу аймакка канча аралык 

жетпей бул белги коюлат?

1.  20-50 м.
2.  50-100 м.
3.  150-300 м.

Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет?

1.Жеңил автоунаага гана.
2. Автобуска гана.
3. Экөөнө тең.
4. Эчкимге.

Калктуу конуштун ичинде көрсөтүлгөн 
жерге токтогонго уруксат берилеби?

1.Уруксат берилет.
2.Тыюу салынат.
3.Жүргүнчүлөрдү
отургузуу жана түшүүрүү
үчүн гана уруксат берилет.

 1. Эгерде жол кыймылынын эрежелерин бузбаса. 
 2. Жол берилип жаткандыгына ынангандан кийин гана  .
 3. Баардык учурда.

Жол белги айдоочууга маалымдайт?

1.  Кесилиште уруксат берилген багыт.
2.  Реверсив кыймылы бар жолго чыгуу.
3.  Түз өтүп кетүүгө тыюу салынат.

Көрсөтүлгөндөн кайсы белги тосмосу жок
темир жол өткөөлүнө жакындаганы 

жөнүндө эскертет?

1 2 3 4 5

Кайсы жерде айдоочу кесилишкен жол
боюнча бараткан транспорт 

каражаттарына жол бериш үчүн 
токтош керек?

1.  Биринчи (кыймыл 
боюнча) жол чийиндин 
алдында.

2.  2.4  «Жол бер» деген 
белгинин алдында.

3.  Экинчи (кыймыл 
боюнча) жол чийиндин
алдында

Айдоочунун жооп берүү убактысы деп
эмнени түшүнөбүз?

Айдоочу коркунучту көрүп, аракеттене баштаганга
чейинки мезгил.
Коркунуч туулган убакыттан баштап, айдоочу аны 
көргөнгө чейинки мезгил.
Транспорт каражаттын тормоздой баштагандан тартып,
анын токтошуна чейинки мезгил.

1.

2.

3.

Транспорт каражатынын кандай 
габариттик бийиктигинде (жүгү менен же

жүгү жок) атайын Эрежелерге жана
инструкциясы менен макулдашпастан эле

жүрүүгө болот?

1.              2.               3.                4.                  5.

3,8 м         4 м            4,5 м           5 м             5,6 м 

Кайсы белги 
“Жол бер” деп аталат

1.               2.                                          3.

             5.                   6.4.

Оперативдүү жана атайын кызматтардын
транспорт каражаттарынын айдоочулары 

 көк түстөгү жаркылдоочу маякты же
үн чыгаруучу атайын сигналдарды иштетүү 

менен кыймылдын башка катышуучуларына
караганда артыкчылык менен пайдалана

алабы?
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Калктуу конуштан тышкары жерде көрсөтүлгөн 
кайсы жерде токтоого уруксат берилет?

А

Б

В

1. Б
2. В 
3. А же В
4. Б же В
5. А,Б же В

 Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет:

1.Автобуска гана.
2.Жеңил автоунаага гана.
3.Экөөнө тең.  
4. Эчкимге

Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил автоунаанын
айдоочусу атайын үн чыгаруучу сигналды угуп 

жана жаркылдоочу маякты көргөндө:

1. Жүрүүсүн уланта
берүүгө тийиш.
2.Жүрүүчү бөлүктүн
оң тилкеси менен 
жүрүүсүн уланта 
берүүгө тийиш.

3. Милдет түрүндө 
ылдамдыкты азайтып
тротуардын жанына 
токтош керек.

А
Б

В

Бул белги белгиленген аймакта
тыюу салынат:

1. 10 км/саатан ашык жүрүүгө.
2.  Үйрөнүү үчүн айдоого.
3.  Турак жай аркылуу кесип өтүүгө 
4. 1 жана 2 жооптокөрсөтүлгөн аракеттер .
5.  Баардык көрсөтүлгөн аракеттер.

А
Б

В

Бул жол чийин:

СТОП
1.  Стоп-тилкеге келгени жөнүндө эскертет, эгерде ал “Токтомоюнча
өтүүгө тыюу салынат” деген белги менен бирдикте колдонулса.
2. Транспорт каражаты токтоого тийиш болгон жерди көрсөтөт.

А

В

Кайсы белгилер жолдун сол тарабына эле
орнотулат?

1 2 3 4

1. (1 жана 2)   2. (3 жана 4)    3. (1 жана 3)   4. (2 жана 4)

Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет?

1.Жүк ташуучу
автоунаага гана.
2. Жашыл 
автоунаага гана.
3.Экөөнө тең.
4. Эчкимге.

Күйүп-өчүп турган сары светофордун 
сигналында жеңил автоунаанын

айдоочусу милдеттүү:

-

-

---

-
-
-

1.Жүк ташуучу авто-
унаа менен кесилишти
биринчи болуп өтөт.

2. Ат арабага жол берет.

3.Трамвайга жол берет.

4.Трамвай менен ат
арабага жол берет.

Омурткасы жабыр тарткан адамды
кантип транспорт менен ташууга болот  ?

1. Катуу калканчага салып, чалкасына жаткырып.
2. Капталына жаткырып.
3. Отургузуп.

Автоунаанын торомоздук жолун
кыскартуу:

1. Бутту тормоздон албай, дөнгөлөктү блокировкалоо менен.

2. Чиркештиргичти ажыратып, үзүк-үзүк тормоздоо менен.

3. Чиркештиргичти ажыратпастан, үзүк-үзүк тормоздоо менен.
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Калктуу конуштан тышкары жерде
кайсы автоунаанын айдоочусу

токтоо эрежесин бузду?

1.Мотоциклдин айдоочусу.
2.Жүк ташуучу 
автоунаанын айдоочусу.
3.Эки транспорт 
каражатынын айоочусу тең.
4.Эч ким бузган жок.

Көрсөтүлгөн жагдайда мотоциклдин
айдоочусуна ашып өтсө болобу?

-

1.  Болот.
2. Тыюу салынат.
3. Кесилишкен жолдо
транспорт каражаттары
жок болсо, уруксат 
берилет.

Бул жол белгиси кайсы жерде орнотулат?

1. Түздөн түз темир жол өткөөлү 
алдында.
2. Темир жол өткөөлдүн чегинде.
3. Темир жол өткөөлүнө 50 метрден
жакын жерде .

Көрсөтүлгөн жол чийин төмөндөгүнү
билдирет:

1. Жолдун (маршруттун) номери.
2. Жолдун башталышына же бүтүшүнө чейинки аралык.
3. Автомагистралга чейинки аралык.

Е25

Көрсөтүлгөн белгилердин кайсынысы
 сервис белгилерине кирбейт?

ТАКСИ
1 2 3 4

МАИ

Көк жаркылдагы жанып токтоп турган
транспорт каражатына жакындаганда

айдоочу:

1.Жүрүүчү бөлүктүн четине токтош керек.

2.Назарын салуу менен кыймылды уланта алат.

3.Ылдамдыкты төмөндөтүүсү, ал эми айрым керек учурда
транспорт каражатын токтотууга даяр болууга зарыл.

Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет:

1. Мотоциклга гана
2. Мотоцикл менен
жеңил автоунаага гана.
3. Автобус менен 
мотоциклге гана.
4.  Баардык транспорт
каражаттарына.
5. Эчкимге.

Жол белги табличка менен
төмөндөгүнү билдирет:

1.
30 м

2.
24 м

3.
20 м

4.
15 м

5.
12 м

Эреже боюнча автопоездин кандай эң
жогорку узундугуна жол берилет ?

Коштолгон дөнгөлөктөрдүн ортосунда
бөтөн нерсе бар транспорт 

каражаттарын пайдаланууга жол берилеби?

Жол берилбейт.

Ошол багытта жүрүүгө эки же андан көп тилкеси бар 
жолдун оң тилкеси менен гана жүрүүгө болот

40 км/саттан ашпаган ылдамдыкта жүрсө гана жол берилет.

1.

2.

3.

1.Табличка көрсөткөн кыймыл тилкеге баардык
транспорт каражаттарынын киришине тыюу
салынат 
2.Табличка көрсөткөн кыймыл тилкеден башка
тилкелерге кирүүгө тыюу салынат.
3.Бул багыт боюнча бардык транспорт каражат-
тарынын киришине тыюу салынат.

-
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Кызыл автоунаанын айдоочусуу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет:

-
-
----

-
-

А
Б

1.Трамвайларга гана.
2.Трамвай Б жана
жеңил автоунаанын
айдоочусуна гана .
3.Баардык транспорт 
каражаттарына.
4. Эчкимге.

Солго бурулуп жаткан жеңил автоунаанын
айдоочусу төмөнкүгө милдеттүү:

1. Жук ташуучу 
автоунаага жол берет.
2. Кесилиштен биринчи
болуп өтөт.

Көк түстөгү жаркылдагы менен бараткан 
транспорт каражаттын коштоосундагы колонна 

жакындап келгенде жеңил автоунаанын айдоочусу:

1.Оң тилкеге орун 
которуп жол берет

2.Тротуарга жакын ток-
топ,  оперативдүү
кызматтын автоунаасы
өткөн соң кыймылын
улантууга тийиш

3.Тротуарга жакын ток-
топ колоннанын эң 
артындагы транспорт

 каражаты өткөн соң кыймылын улантууга тийиш

Көрсөтүлгөндөн кайсы белги
 «Жолдун башка бөлүгүнө өтүүнү алдын

ала көрсөткүч» деп аталат?

1 2

3 4
5

«А» тамгасында тартылган жол чийини
бар тилке боюнча кайсыл транспорт 

каражаттарына жүрүүгө уруксат берилген?

1. Маршруттагы транспорт
каражаттарына.
2.  Жүк жана жүргүнчүлөр-
дү ташыган жеңил жана 
жүк ташуучу-такси 
автоунааларга.
3. Жалпы пайдалануудагы
транспорт каражаттарына.

Көрсөтүлгөн жол белги алдыда төмөн-
дөгүнү жакындаганы жөнүндө эскертет:

1.  Тосмосу жок бир нуктуу темир 
жол өткөөлү.

2. Тосмосу бар эки же көп нуктуу 
темир жол өткөөлү.

3.  Тосмосу жок эки же көп нуктуу
темир жол өткөөлү.

Калктуу конуштан сырткары
жерде кайсыл автоунаанын 

айдоочусу токтоо эрежесин бузду?

70м 1. Жеңил автоунаанын
айдоочусу.
2. Жүк ташуучу автоунаа-
нын айдоочусу.
3. Экөө тең.
4. Эч ким бузган жок.

Калктуу конуштан сырткары жерде 
көрсөтүлгөн белгиден өткөндөн кийин жеңил

автоунааны кандай эң катуу тездик менен
чиркеп жетелөөгө уруксат берилген ?

50
1.  50 км/саат.
2.  70 км/саат.
3.  90 км/саат.

Автоунаанын гидравликалык тормоздоо
системасынын суюктугу агып калса

айдоочу төмөндөгүнү жасоого милдеттү:

Бузукту ошол ордунда жойууга тийиш, эгер буга
мүмкүнчүлүк жок болсо, токточу же оңдоочу жайга
коопсуздуктун баардык чараларын көрүү менен
жетүүгө тийиш.
Андан ары жүрүүнү токтотууга тийиш.
Токтоп туруу тормозун пайдалануу менен белгиленген
сапарын уланта берүүгө тийиш.

1.

2.
3.

Эрежелер боюнча бир чиркегичтүү 
(жарым чиркегичтүү) автопоезддин 

кандай эң чоң узундугуна уруксат берилет?

1.                  2.                  3.                 4.            5.

  10 м.             15 м.            18 м.            20 м.        24 м.
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Көрсөтүлгөн жагдайда жүк ташуучу
автоунааны ашып өтүүгө уруксат берилеби?

STOP
 250м

STOP

-

250м

1.  Уруксат берилет.
2.  Эгерде ашып 
өтүү кесилишке
чейин аяктаса, 
уруксат берилет.
3.  Тыюу салынат.

Төмөндөгү жол белгилер коюлган жерден
баштап темир жол өткөөлүнө канча 

метр калды?

1.  150 м. ашпайт
2.  100 м. ашпайт
3.  50 м. ашпайт

Кайсыл автоунаанын айдоочусу
токтоо эрежесин бузду?

5м
10м

-

1. Жүк ташуучу 
автоунаанын айдоочусу.
2. Жеңил автоунаанын
айдоочусу.
3.  Экөө тең.
4.  Эч ким бузган жок.

Көрсөтүлгөн жол чийин төмөндөгүнү
билдирет:

1.  Автобустарга гана арналган атайын 
бөлүнгөн тилке.
2. Маршруттагы транспорт каражаттары
үчүн атайын тилке.
3.  Автобус жана троллейбуска арналган
атайын бөлүнгөн тилке.

Кайсы белги «Кемпинг» деп аталат?

Р
1

2 3 4

1.Мүмкүн.
2.Мүмкүн эмес.
3.Курулуш, ремонт же жолду иретке келтирүү иштерин 
аткарып жаткан учурда, мүмкүн.

Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы
автоунаанын айдоочусу жол берет?

1. Жашыл автоунаанын
айдоочусу. 

2. Кызыл автоунаанын
айдоочусу.

Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет:

БИШКЕК
-
-
----

-

А

Б

1.Трамвайларга гана.
2.Трамвай Б гана.
3.Трамвай А жана
жеңил автоунаага 
гана.
4.Баардык транспорт
каражаттарына.

Шыйрак муундардан жаракат алган
учурда, ал жерди кандай ыкма 

пайдалануу менен байлоо колдонулат ?

1. Каршы-терши (Пращевидная).
2. Сегиз цифрасы сыяктуу (Восьмиобразная).
3. Эгиндин башы сыяктуу (Колосовидная).

Төмөндө көрсөтүлгөн кайсы бузуктарда
транспорт каражатын пайдаланууга 

болбойт?

Рульдук башкаруунун күчөткүчүнүн гидросистемасынын
элементтеринин бирикмелери герметикалуу эмес.
Автобустун рульдук башкаруусунун суммардык люфтунун
эң жогорку чеги 8°.
Жеңил автоунаанын дөнгөлөгүнүн быдырларынын 
минималдуу тереңдиги 2 мм.

1.

2.

3.

Сары түстөгү жаркылдагы жанган 
транспорт каражаттарынын айдоочулары

жол чийиндеринин талаптарынан жол
коопсуздугун камсыздандыруу менен

баш тартуусу мүмкүн бү? 
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Бул жагдайда солго бурулуп аткан
жашыл автоунаанын айдоочусу:

1.Каршы багытта
келаткан автоунаага
жол берет.

2.Токтобой кесилиш-
тен биринчи болуп
өтөт.

Жанып турган кызгылт-сары түстөгү 
жаркылдактар бар транспорт 

каражаттары жол кыймылында 
артыкчылыка ээби?

1.Ооба 
2.Жок

Көрсөтүлгөн жол белги эмне жөнүндө
маалымдайт?

800 м

1. Узак убакытка токтоп туруу үчүн арналган
жайга 800 м. калды.
2. Белги коюлган жерден баштап жакынкы
800 м. эс алууга арналган аймак.

Реверсивдүү жөнгө салуу ишке ашырылган
кыймыл тилкесинин чек арасын кайсыл 

жол чийин көрсөтөт?

1 2

3 4

Оң жактан келаткан транспорт каражаттарына
жол бериш керек жөнүндө кайсы жол

белгилер маалымдайт?

1. Жалгыз 1. 
2. Жалгыз 2. 
3. 1 жана 2.
4. Баары. 

Көрсөтүлгөн жол белги төмөнкү
учурда колдонулат:

1. Тосмосу жок бир нуктуу темир жол 
өткөөлүн белгилөөдө.
2.  Тосмосу бар бир нуктуу темир жол
өткөөлүн белгилөөдө.
3.  Тосмосу жок эки же көп нуктуу темир 
жол өткөөлүн белгилөө.

Рельсасыз транспорт каражатын оң
жактан ашып өтүүгө уруксат берилеби?

1.  Кесилиштерден гана уруксат.
2.  Тыюу салынат.
3.  Озуп өтүлүп жаткан автоунаанын айдоочусу солго бурулуу
белгисин жандырып, маневрды аткарып баштаса. уруксат берилет.
4.  Озуп өтүлүп жаткан автоунаанын айдоочусу солго бурулуу
белгисин жандырса, уруксат берилет.

Колу-буту сынган учурда эмне
кылуу керек?

Сынган жерди тануу керек.
Сынган жерди жабыр тартканга ыңгайлуу болгондой
абалда коюу керек.
Сынган жерди шакшактын же аны алмаштырган
нерсенин жардамы менен кыймылдагыс кылып
бекемдөө керек.

1.
2.

3.

1.

2.

3.

Кайсы көрсөтүлгөн учурда кесилиш 
жөнгө салынбаган болуп эсептелет?

Шашылыш токтотуу максатында тормоздоодо
автоунаанын токтоочу жолу деп төмөндөгү

түшүндүрүлөт:

Тормоз приводду ишке кирген мезгилден
автоунаанын толук токтогонго чейинки өткөн
аралык.
Айдоочу тарабынан жолдогу бөгөттү байкагандан
автоунаанын толук токтогонуна чейинки өткөн 
аралык.
Техникалык мүнөздөмөсү аркылуу аныкталган
автоунаанын тормоздук жолуна ылайык аралык.

1.

2.

3.

4.  Тосмосу бар эки же көп нуктуу темир 
жол өткөөлүн белгилөөдө.

1.  Светофор иштебеген учурда.
2.  Күйүп-өчүп турган светофордун сары сигналында.
3.  Жөнгө салуучу жок болгондо.
4.  1 жана 3 жоопто көрсөтүлгөн учурда.
5.  Баардык көрсөтүлгөн учурда.
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Кайсы көрсөтүлгөн жагдайда жеңил 
автоунааны башкарып баратканда 
калктуу конуштан тышкары жерде

(автомагистральда эмес) 90км/саат менен
жүрүүгө тыюу салынат ?

1. Эгерде жолдо 3.24 «Максималдуу ылдамдыкка чек коюу»
 90 км/сатт деген белги турса.
2. Кыймыл чиркегич менен аткарылса.
3. Башка транспорт каражатын жетелеп сүйрөөдө .
4. 2 жана 3 жоопто көрсөтүлгөн учурда.
5. Көрсөтүлгөн баардык учурда.

А

Б
В

Кайсы траектория боюнча жеңил авто-
унаанын айдоочусу кыймылды уланта алат?

1.  Жалгыз А.
2.  Жалгыз Б.
3.  Жалгыз В.
4.  Б жана В.
5.  А жана В.

Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил 
автоунаага токтогонго болобу?

1.  Болот.
2.  Тыюу салынат.
3.  Эгерде токтогон авто-
унаа менен үзгүлтүксүз
чийин ортосунда аралык
3 м. аз болса жана башка
транспорт каражаттардын
кыймылына тоскоол болсо,
тыюу салынат.

Төмөндөгү жол белги эмне жөнүндө 
маалымдайт?

100 м

1.  Автоунааны техникалык жактан тейлөө
жайы оң жактан кошулган жолдо бурулуштан
кийин 100 м. аралыкта жайкашкан.
2.  Автоунааны техникалык жактан тейлөө
жайы белгиден 100 м. өткөндөн кийин жолдун
оң жагында жайгашкан.

Көрсөтүлгөн кайсы багыттарга айдоочу
кыймылын уланта алат?

1.  Түз.
2.  Оңго.
3.  Солго.
4.  Түз же оңго.
5.  Оңго же солго.

Кесилиштен жеңил автоунаа:

1.Биринчи болуп өтөт.
2.Экинчи болуп өтөт.
3.Акыркы болуп өтөт.

Кесилиште көрсөтүлгөн жагдайда транспорт 
каражаттары кандай тартипте өтүшөт?

-

-

---

-
-
-

1.Трамвай, жеңил 
автоунаа, мотоцикл.
2.Жеңил автоунаа,
 анан трамвай мотоцикл
менен бир мезгилде.
3.Трамвай мотоцикл 
менен бир мезгилде, 
анан жеңил автоунаа.

Айдоочу жүрүп бара жаткан автоунаалардын
ортосунда кандай аралыкты таңдоого тийиш?

Кыймылдын ылдамдыгынын ар бир 10 км/саат 1 м. 
деген эсеп менен.
Алдыда бир багытта бара жаткан жеңил автоунаага
чейин 10 м. кем эмес, жүк ташуучу автоунаага чейин 
5 м. кем эмес.
Алдыда бара жаткан транспорт каражаты тормоздой
турган болсо аны уруп алуудан оолак болуу үчүн 
кыймылдын ылдамдыгына байланыштуу.

1.

2.

3.

Кан агууну токтотуу үчүн бекем таңууну
 пайдаланганда ага төмөндөгүлөр

көрсөтүлгөн тил катты тиркөө керек:

1. Таңган кишинин аты-жөнү.
2. Таңылган мезгил.
3. Жабыр тарткандын дареги (жашаган жери).
4. Көрсөтүлгөн маалыматтын баары.

Төмөндөгү жол белги эмне жөнүндө эскертет?

1.Көрсөтүлгөн жолдун бөлүгүндө ферма бар
2.Жапайы жаныбарлар болушу же жолго чыгышы мүмкүн болгон жол 
бөлүгүнө жакындагандыкты эскертет. 
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Көрсөтүлгөн кайсы жагдайда озуп өткөн
транспорт каражатынын айдоочусу
өз ээлеген кыймыл тилкеге кайра 

келиш керек?

1.  Баардык учурда.
2.  Эгерде озуп өтүү карама-каршы багыттагы кыймыл 
тилкесине чыгуу менен аткарылса.

Көрсөтүлгөн жагдайда үзгүлтүксүз жол
 чийинди кесип өткөнгө уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.

Белгинин астында коюлган
табличка эмне жөнүндө маалымдайт?

300м

1. Артка бурулуу зонасынын узундугун
көрсөтөт
 2. Белгиден артка бурулуучу жерге 
чейинки аралыкты көрсөтөт.

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Эгерде маршруттагы 
транспорт каражаттарына
тоскоол болбосо, 
уруксат берилет.

Техникалык мүнөздөмөсу боюнча
көрсөтүлгөн эң жогору ылдамдыкты

айдоочуга жогорулатса болобу?

1. Болот.
2. Болбойт.
3. «Минималдуу ылдамдыкты чектөө» деген белги 
турса болот.

Көчөдө белгиден кийин жайгашкан
үйгө айдоочу төмөнкө чаралар арыклуу

баралат:

1. Фаранын 
жарыгын жанды-
рып түз өтүп кетет.
2.Карама-каршы
багыттан.
3.Эгерде ушул 
үйдө жашаса түз
өтүп кетет.

Жеңил автоунаанын айдоочусу 
кесилишти канчанчы болуп өтөт:

-

-

----
-
-

-

1.Биринчи болуп
2.Экинчи болуп. 
3.Үчүнчү болуп.

Кайсы учурда Эрежелер транспорт 
каражатын пайдаланууга тыюу салат?

Автопоезддин чиркөөчү жабдыгы бузук.
Кузовдун жана сырынын сырткы, кыйла жерлери жабыр 
таркан.
Рессордун эң алдынкы иймеги же ортоңку бурамасы 
талкаланган.

1.
2.

3.

Баш-сөөк, мээден жаракат алуу менен
эс учун жоготкон учурда, адамды

кандай орунтуктоо зарыл?

1. Капталына жаткызып.
2. Чалкасына жаткызып.
3. Отургузуп.

Мындай белги менен төмөнкү транспорт
каражаттарын белгилейт:

1. Кол менен башкарылган.
2. Чиркегич же жарым чиркегич.
3. Коркунучтуу жүктөрдү ташуучу.
4. Кулагы катуу же дүлөй айдоочу башкаркан.

Жүргүнчүнү салуу үчүн жеңил автоунаанын 
айдоочусуна көрсөтүлгөн жерге токтогонго 

уруксат берилеби?
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Жеңил автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен:

-

-

----
-
-

1. Биринчи болуп өтөт.
2. Трамвайга жол берет.

Көрсөтүлгөн белги кайсы транспорт
каражаттарына таасир этпейт?

1.  Маршруттагы транспорт 
каражаттарына.
2.  Белгиленген аймакта жайгашкан 
ишканаларды тейлеген транспорт
каражаттарына.
3.  Көрсөтүлгөн баардык транспорт
каражаттарына.

Жол белгинин астында коюлган табличка
эмне жөнүндө маалымдайт?

1.  Кууш жол бөлүгүнүн узундугун көрсөтөт.
2. Белгиден кууш бөлүккө чейинки
аралыкты көрсөтөт.
3. Жолдун кууш бөлүгүн айланып өтүүгө
калган аралыкты көрсөтөт.

2,7
м

300 м

Көрсөтүлгөн вертикалдык жол чийини
төмөндөгүнү билдирет:

1.  Тоннелдердин, кө-
пүрөлөрдүн жана жол
өткөөлдөрүнүн проле-
тунун төмөнкү
бөлүгүн билдирет.
2.  Багыт берүүчү ма-
мычаларды, кашаалар-
дын тирөөчтөрүн жана
ушул сыяктууларды
көрсөтөт.

3. Эки кыймыл тилке бар экендигин маалымдайт.

 Кызыл автоунаанын айдоочусу 
төмөнкү кесилиштен:

1.  Биринчи болуп өтөт.
2.  Экинчи болуп өтөт.

Озулуп жаткан транспорт каражаттын
айдоочусуна ылдамдыкты жогорулатуу

менен озуп өтүп бараткан транспорт 
каражатынын айдоочусуна тоскоолдук 

кылууга урксат берилеби?

1.  Эгерде астыда бараткан транспорт каражатка чейин коопсуз
аралык сакталса, уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Уруксат берилет.

Калктуу конуштун ичинде жеңил авто-
унаанын айдоочусуна көрсөтүлгөндөй 

токтоого уруксат берилеби?

10м

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Маршруттагы транспорт
каражаттарына тоскоол 
болбосо, уруксат берилет.

Транспорт каражатына «Ылдамдыкты
чектөө» деген таануу белги орнотулса 
айдоочуга көрсөтүлгөн ылдамдыктан
жогоруу жүрүүгө уруксат берилеби?

1. Уруксат берилет.
2. Уруксат берилбейт.
3. Коркунучтуу жүгү жок болсо, уруксат берилет.

Автоунаа жүрүп бара жатканда күтүүсүздөн
дөнгөлөк жарылса айдоочу эмне 

кылууга тийиш?

Жумушчу тормоз менен толук токтогончо кескин 
тормоздоо керек.
Тормоздун жардамы менен автоунааны токтотуу керек.
Рулдун айлампасын бекем кармоо менен кыймылдын
түз жүрүүсүн сактап, ылдамдыкты азайтуу жана токтотуу
керек.

1.

2.
3.

Көрсөтүлгөн тормоздоонун кайсы ыкмасы
 тайгак жолдо эң натыйжалуу жана коопсуз ?

Чиркештиргичти ажыратып жана тормоздун педалын 
басуу керек.
Чиркештиргичти ажыратпай, тормоздун педалын
мезгил-мезгили менен басып, тормоздоо керек.
Чиркештиргичти ажыратпай , тормоздун педалын
басуу керек.

1.

2.

3.
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Зарылчылыгы жок болсо да айдоочуга
өтө жай ылдамдык менен жүрүүгө

уруксат берилеби?

1. Тыюу салынат.
2. Уруксат берилет.
3. Эгерде башка транспорт каражаттарына тоскоол
болбосо уруксат берилет.

Маршруттагы транспорт каражаттары
жок болгондо калктуу конуштун ичинде

кайсы автоунаанын айдоочусу токтоо
эрежесин бузду?

15м

15м

1.  Көк автоунаага гана.
2.  Көк жана кызыл авто-
унаалар гана.
3.  Баары бузушту.
4.  Эч ким бузган жок.

Көрсөтүлгөн вертикалдык жол чийин
 төмөнкүнү билдирет:

1.  Кичине радиус менен бурулган жолдордун тосмолорунун
каптал беттерин көрсөтөт.
2. Башка участкалардага жолдордун тосмолорунун каптал 
беттерин көрсөтөт.

Көрсөтүлгөн жол белгилер төмөнкүнү
билдирет :

200м

1.  200 м. кийин трамвай жолу менен 
кесилишкен жер болот, айдоочу трамвайга
жол берүүгө милдеттүү .
2. 200 м. кийин трамвайдын токтоочу жери
болот.
3. Бул жолдо трамвай жолдун узундугу
200 м. түзөт.

Төмөнкү белги көрсөтүлгөн кайсы
транспорт каражаттардын жүрүшүнө

тыюу салат?

1. Жеңил автоунааларга.
2. Уруксат берилген эң жогорку салмагы
3,5 тоннадан ашпаган жүк ташуучу 
автоунааларга
3.  Мотоциклдарга.
4.  1 жана 2 жоопто айтылган транспорт
каражаттарына .
5.  Көрсөтүлгөн баардык транспорт
каражаттарына.

Түз өтүп бараткан кызыл автоунаанын
айдоочусу кесилиштен:

1.  Биринчи болуп өтөт.
2.  Трамвайга жол берип экинчи болуп өтөт.
3.  Акыркы болуп өтөт.

Транспорт каражаттары кесилиштен
кайсы тартипте өтөт?

1.Жашыл автоунаа,
кызыл автоунаа,
мотоцикл.
2.Кызыл автоунаа,
мотоцикл, жашыл 
автоунаа.
3.Жашыл автоунаа
кесилишке чыгат,
кызыл автоунаа, 
мотоцикл, жашыл

автоунаа кыймылды аяктайт.

Кандай автоунаа менен чиркегичти 
пайдаланууга болот?

1. Чиркей турган жабдыгы бар баардык автоунаалар менен.

2. Тийиштүү чиркегичти пайдалануу туралуу 
Инструкцияда көрсөтүлгөн автоунаа менен.

3. Жүк көтөрүмдүүлүгү чиркегичтин жүк көтөрүмдүүлүгүнө
ылайык көрсөтүлгөн автоунаа менен.

Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил автоунаанын 
айдоочусу кандай аракеттерди көрүүгө тийиш?

Транспорт каражаттарына
тоскоолдук кылбаш үчүн
солго бурулууну
баатырак аяктышы керек.

Кородон чыгарда жөө 
адамды жана транспорт
каражаттарын кое 
берүүүгө тийиш.

транспорт каражаттарына 
жол бошотуп, жолдун
четине токтоого тийиш.

1.

2.

3.

1. Болот.
2. Болбойт.

Короого ушул жерден бурулууга болобу?
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