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Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы транспорт 
каражатынын айдоочусу жол берет?

-

-

---

-
-
-

1. Трамвайдын 
айдоочусу.

2. Автоунаанын
айдоочусу.

Озулуп өтүп жаткан транспорт
каражатынын айдоочусу:

1. Озуп өтүүнү бүтүп аткан айдоочуга жол берүүгө милдеттүү.
2.  Ылдамдыкты жогорулатуу же башка аракеттер менен, озуп 
өтүүдөгү транспорт каражатынын айдоочусуна тоскоолдук 
кылбаш керек.
3.  Көрсөтүлгөн эки талапты тең аткарыш керек.

Көрсөтүлгөн жол чийин кайсыл 
аракеттерди аткарууга тыюу салат? 

 Кесилиштен транспорт каражаттары
кайсыл тартипте өтүшөт?

1.Сары автоунаа, кызыл
автоунаа, мотоцикл. 
  
2. Кызыл автоунаа, 
мотоцикл, сары автоунаа.
 
3. Кызыл автоунаа, 
сары автоунаа, мотоцикл.

Көрсөтүлгөн белгинин таасир эткен
аймагында кайсы транспорт 

каражаттардын жүрүшүнө уруксат берилген?

1. Маршруттук автобуска.
2. Жеңил автоунаа менен мотоциклга.
3. Салмагы3,5 тоннадан ашпаган жүк
ташуучу автоуналарга. 
4. 1 жана 2 жоопто айтылган транспорт
каражаттарына.
5. Көрсөтүлгөн баардык транспорт 
каражаттарына.

Көрсөтүлгөн кайсы багыттарга
маршруттук автобуска жүрүүгө 

уруксат берилген?

1. Туз кетүүгө.
2. Оңго кетүүгө.
3. Түз же оңго
кетүүгө.

Калктуу конуштан тышкары жердеги
жолдо көрсөтүлгөн белги менен 

белгиленген жолдо токтоп турууга 
уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3. Жүрүүчү бөлүктөн тышкары
жерде, уруксат берилет.

Кайсы бузукта транспорт каражатын
пайдаланууга тыюу салынат:

1. Өлчөм (Габариттик) жарыктары бузулуп калган.
2. Туманга каршы жарык күйбөйт.
3. Приборлор жайгашкан калканчаны жарык кылуучу
лампа күйбөйт.

Өрдү көздөй жылганда токтоочу (кол) 
тормозду кайсы мезгилде кое бере баштоо 

керек?

1. Кыймыл башталганга чейин.
2. Кыймыл башталгандан кийин.
3. Кыймылды баштоо менен бир мезгилде.

1. Ашып өтүүгө.
2. Айланып өтүүгө.
3. Артка бурулууга.
4. Эч нерсеге тыюу 
салбайт.

Орун алмашардан мурда Сиз: 

1. Ашып өтүүгө тыюу салуучу белгилер жок экенин ынангандан
соң.
2.  Маневр башка жол кыймылынын катышуучуларына 
түшүнүктү болорун ынангандан соң.
3.  Маневр коопсуз болуп, башка жол кыймыл катышуучуларына
жолто болбосуна ынангандан соң.
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Кайсы белги 
«Коркунучтуу бурулуш» деп аталат?

1

2 3 4 5 А
Б

В

 Көрсөтүлгөн траектория боюнча мотоцикл-
дин айдоочусуна озуп өтүүгө уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Токтоочу жайда
автоунаалар жок болсо,
уруксат берилет.
3. Тыюу салынат.

Көрүнүшү чектелген жол бөлүгүндө
ашып өтүүгө:

1.  Болот.
2.  Тыюу салынат.
3.  Карама каршы багыттагы кыймыл тилкеге
чыгуу менен тыюу салынат.

 Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил автоунаанын 
айдоочусуна ашып өтүүгө уруксат берилеби?

100м

100м

-

1. Ашып өтүү 
кесилишке чейин 
аяктаса, болот.
2.  Уруксат берилет.
3.  Тыюу салынат.

Жаан же каар жаап жатканда транспорт
каражатынын кыймылына тыюу

салынат, эгерде :

1. Айнек тазалагычтар бекитилген режиминде иштебейт.
2. Айдоочу тараптагы айнек тазалагыч иштебейт.
3. Айнек жуугучтар конструкциясы же даярдап чыгарган 
заводор тарабынан көрсөтүлгөндөй иштебейт.
4. 1 жана 2 жоопто айтылган бузуктар болсо.
5. Көрсөтүлгөн баардык бузуктар болсо.

Автобустун айдоочусу кесилиштен
канчанчы болуп өтөт:

1.Биринчи болуп өтөт 
2. Жандырылган жаркыл-
 даган маягы бар авто-
унаага жол берип, 
экинчи болуп өтөт.
3. Акыркы болуп өтөт.

Төмөнкүдөй жерлерде токтоого жана
токтоп турууга тыюу салынат:

1. Темир жол өткөөлдөрүнө 50 метрден жакын жерде.
2. Трамвай жолдорунда.
3. Темир жол өткөөлдөрүндө.
4. 1 жана 3 жоопто көрсөтүлгөн жерлерде.
5. Көрсөтүлгөн баардык жерлерде.

Көрсөтүлгөн кайсы багыттарга жеңил  авто-
унаанын айдоочусуна жүрүүгө уруксат берилген?

А Г

Б
В

1.  А жана Б 
2. А жана Г  
3. А, В жана Г  
4. Б, В жана Г    
5. А, Б, В жана Г.

Калктуу конуштан тышкары жолдордо
кандай транспорт каражаттарына 70 км/с 

ашык ылдамдык менен жүрүүгө тыюу салынат

Айдоочулук стажы 3 жыл болгон айдоочулар башкарган
жеңил автоунааларга.
Жалпы салмагы 3,5 тоннадан аз жүк ташуучу автоунааларга
Айдоочулук стажы 2 жылга чейинки айдоочулар башкарган
жалпы салмагы 3,5 тоннадан ашпаган жүк ташуучу жана
жеңил автоунааларга.

1.

2.
3.

Сөөк сынгын учурда шакшак катары 
пайдаланууга кандай материал жакшы

келет?

1. Бинт.
2. Кездеме.
3. Жыгачтын керкиндиси.
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Көрсөтүлгөн жагдайда түз бараткан
жеңил автоунаанын айдоочусу:

1. Ылдамдыкты жогорулатып
кесилиштен өтүп кетет.
2.  Чукул токтотуу чарасын 
көрбөстөн токтой албай
калса кыймылды уланта алат .
3. Светофордун алдына 
токтойт.

Транспорт каражаттары 
кесилиштен кайсы тартипте өтөт?

1.Сары автоунаа, кызыл
автоунаа, мотоцикл.

2.Кызыл автоунаа, 
мотоцикл, сары автоунаа.

3.Кызыл автоунаа, сары
автоунаа, мотоцикл.

Калктуу конуштун ичинде көрсөтүлгөн 
жерге токтоого уруксат берилеби?

ТАКСИ

Т
А
К
С
И

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Таксинин кыймылына
жолтоо болбосо, уруксат
берилет.

Жөнгө салынган кесилиште озуп өтүүгө:

1.  Уруксат берилет.
2.  Каршы багыттагы кыймыл тилкесине чыкпаса, уруксат берилет.
3.  Тыюу салынат.

5 Көрсөтүлгөндөн кайсы белги 
«Бир жактуу кыймылда жүрүүчү

жолго чыгуу» деп аталат?

1 2

3 4

Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы автоунаанын 
айдоочусуна токтоп турууга уруксат берилген?

40м

1.Кызыл автоунаанын
айдоочусуна.

2. Көк автоунаанын
айдоочусуна.

3.  Экөнө тең уруксат 
берилген.

4.  Экөнө тең тыюу
салынган.

Кайсы белги бир жактуу кыймылда
жүрүүчү жолдун бүтүшүн билдирет?

Жеңил автоунаанын айдоочусу кайсыл
жерден баштап озуп өтө алат?

-

1.  Темир жол 
өткөөлүндө.
2.  Темир жол
өткөөлдөн кийин. 
3.  Темир жол 
өткөөлдөн өткөндөн 
кийин 100 метр
аралыкта.

Эгер транспорт каражатында автопоездин
таанымал белгиси жанбаса айдоочу 

эмне кылууга тийиш?

Андан ары жүрүүнү токтотушу зарыл.
Бузукту жоюсу керек, эгер буга мүмкүнчүлүк болбосо
тийиштүү коопсуздук талаптарын сактоо менен
токтоочу же оңдоочу жайга жөнөшү зарыл.
Транспорт каражатын белги калканчалары же 
желекчелер менен белгилеп, сапарын уланта берүүгө
тийиш.

1.
2.

3.

Кайсы жол белгилер сөзсүз түрдө
токтогонду талап кылат?

1. 2.

3.
4.

5.

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

STOP стоп

1. 2. 3. 4.

1. Баардыгы
2. 1 жана 2.
3. Жалгыз 2.
4. 2 жана 4.
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Көрсөтүлгөн жагдайда артка бурулуп
жаткан айдоочу төмөнкүнү жасоого тийиш:

1.Кесилиштен чыга бе-
риште светофордун белги-
сине карабастан артка
бурулуп кетет.
2.Стоп-тилкенин алдына
токтойт, светофордун
уруксат берген сигналын
күтүп, артка бурулат.
3.Стоп-тилкенин алдына
токтойт каршы багытта
түз бараткан транспорт

каражаттарына жол берип, артка бурулат.

Транспорт каражаттары кесилиштен
кайсы тартипте өтөт?

1.Жүк ташуучу автоунаа, 
«Шашылыш медициналык
жардамдын» автоунаасы
жана автобус.
2.«Шашылыш медицина-
лык жардамдын» авто-
унаасы автобус менен бир
мезгилде, жүк ташуучу 
автоунаа.
3.«Шашылыш медицина-
лык жардамдын» авто-
унаасы, жүк ташуучу
автоунаа, автобус.

Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил автоунаа-
нын айдоочусуна үзгүлтүксүз горизонтал-

дык жол чийинди кесип өтүүгө уруксатбы?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Жолдун четине
токтогонго уруксат 
берилет.

Көрсөтүлгөн жагдайда айдоочу 
төмөнкүнү жасоого тийиш:

STOP

STOP

1. Ылдамдыкты азайтып за-
рыл болгон учурда токтойт.
2.Стоп-тилкенин алдында
токтойт.
3. Кесилишкен жолдо транс-
порт каражаттары жок 
болсо, токтобой өтүп кетет.

Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы автоунаа-
нын айдоочусу жол берүүгө тийиш?

 1.Жүк ташуучу 
автоунаанын айдоочусу.

 
2.Жеңил автоунаанын

айдоочусу.

Көрсөтүлгөн жол белги менен 
белгиленген жол боюнча жөө адамдарга

жүрсө болобу ?

1.Болот.
2.Тыюу салынат.
3.Тротуар, жөө адамдар жүрүүчү жол
 жок болсо, уруксат берилет.

ЖКК кызматкеринин талабы боюнча
айдоочу көрсөтүлгөн жерге токтоого

милдеттүү бү?

1.Ооба. 
2.Жок.

Көрсөтүлгөндөн кайсы белги 
«Тилкенин бүтүшү» деп аталат

1 2

3 4
5

Автотранспорт каражаттары жабдылган
аптечкалардын комплектигине кирген 10%

аммиактын эритмеси (нашатырь спирти)
эмнеге колдонулат?

Эс-учун жоготкондо, түтүнгө ууланганда 
жыттатуу үчүн.
Тери менен эт жабыр тартканда жараттын четин
иштетүү үчүн.
Жүрөк тушундагы ооруларды басандатуучу
каражат катары.

1.

2.

3.

Темир жол өткөөлүндө аргасыздан
токтоп калган транспорт каражатынын

айдоочусу кандай жалпы коркунуч
белги берет, автоунааны өткөөлдөн

алалбай калса?

1. Үч узун жана бир кыска.
2. Бир узун жана үч кыска.
3. Бир узун жана эки кыска.
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Калктуу конуштун ичинде коюлган
көрсөтүлгөн белгилер төмөндөгүнү 

билдирет:

50
1.50 км/с. менен жүрүүгө сунуш кылынган
ылдамдык
2.Кыймыл тилкенин үстүнө коюлган 
белгилер ошол тилке боюнча 50 км/саттан 
жогору, бирок 60 км/сатаан ашпаган
ылдамдык менен жүрүүгө уруксат берет.
3.50 км/саат менен жүрүүгө уруксат
берилген жол бөлүгүнүн бүтүшүн 
билдирет.

Кайсы көрсөтүлгөн жерде жеңил
автоунаага токтогонго уруксат берилген?

А

Б
1.  Жалгыз А.
2.  Жалгыз Б.
3.  А же Б.

Өрдүн аягында карама - каршы багыттагы
кыймыл тилке чыгып ашып өткөнгө :

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Өрдүн аягында тыюу салынат.

Кош үзгүлтүксүз горизонталдык
жол чийин төмөнкү учурда колдонулат:

1.  Жолдун коркунучтуу бөлүгүндө жүрүүчү бөлүктүн четин 
көрсөтүш үчүн.
2. Ар бир багыт үчүн бирден тилкеси бар жолдо карама-каршы
 багыттагы транспорт агымын бөлүш үчүн.
3. Төрт же андан ашык тилкеси бар жолдогу карама-каршы 
багыттагы транспорт агымдарын бөлүш үчүн.

Көрсөтүлгөн жол белги айдоочуга 
эмне жөнүндө эскертет?

1. Оңдолуп жаткан жол бөлүгүнүн айланып өтүү багыты.
2. Т-түрүндөгү кесилишке же жолдун айрылышына карай
кыймылдын багыты.
3. Т-түрүндөгү кесилишке же жолдун айрылышына карай
кыймылдын багыты. Оңдолуп жаткан жол бөлүгүнүн айланып 
өтүү багыты.

Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен канчанчы болуп өтөт :

1. Биринчи болуп өтөт.
2. Жандырылган жаркыл-
 даган маягы бар авто-
унаага жол берип, 
экинчи болуп өтөт .
3.Акыркы болуп өтөт.

Рулдук башкаруу иштебейт деп саналат
эгерде:

1. Конструкциясында каралган  рулдук башкаруунун 
күчөткүчү же демпфери (мотоциклдерде) алынып салынган
же иштен чыккан болсо.
2. Рулдук башкаруу эң жай ылдамдыкта баратып маневр 
аткарганга мүмкүнчүлүк бербесе.
3. Рулдук башкаруудагы люфттун жыйынтык мааниси 
белгиленген мааниден ашык болсо.
4. 1 жана 2 жоопто көрсөтүлгөн учурда.
5. Баардык көрсөтүлгөн учурда.

Кайсы транспорт каражаттарына 
оңго бурулганга уруксат берилген?

1. Ат арабага гана.
2. Ат араба жана
мотоциклге гана.
3.  Баардык транспорт
каражаттарына.

Кайсы бузукта транспорт каражатын
пайдаланууга тыюу салынат:

1. Фараларды жөнгө салуу 25478-91 ГОСТунун талаптарына
туура келбейт.
2. Туманга каршы жарык күйбөйт.
3. Приборлор жайгашкан калканчаны жарык кылуучу
лампа күйбөйт.

Оор салмактагы жана өлчөмгө сыйбаган
жүктөрдү ташыган транспорт 

каражаттарына калктуу конуштан тышкары
жолдордо кандай ылдамдыкта жүрүүгө 

уруксат берилет?

40 км/сааттан ашпаган
60 км/сааттан ашпаган
Ташуу шарттарын макулдашууда атайын Эрежелер 
жана Инструкцияда көрсөткөндөн ашпаган .  

1.
2.
3.
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Жаркылдаган маягы жандырылган 
автоунаанын айдоочусу көрсөтүлгөн
жагдайда кайсы багытка кыймылын

                      уланта алат:

1.Оңго гана.
2.Кыймыл коопсуздугун
сактоо менен түз же оңго гана.
3.Кыймыл коопсуздугун
сактоо менен баардык 
багыттарга.

3 Кайсы сүрөттө негизги жол көрсөтүлгөн?

1.  Оң жактагы сүрөттө.
2.  Ортоңку жана оң жактагы сүрөттө.
3.  Баардык сүрөттөрдө.

5 Жолдун четине же бордюрдун үстүнө
тартылган сары үзгүлтүксүз чийин

төмөнкүнү билдирет:

1. Транспорт каражаттарга токтоого тыюу салынат.
2. Транспорт каражаттарга токтоп турууга уруксат берилет.
3. Артты көздөй жүрүүгө тыюу салынат.

Трактордун айдоочусу калктуу конуштан
тышкары жерде көрсөтүлгөн жагдайда

төмөнкүгө милдеттүү:
1.Артында топтолуп кал-
ган транспорт каражат-
тарын кое бериш үчүн 
оңго алып, керек болгон 
учурда токтоп жол берет.
2.Кыймылын бараткан
ылдамдыгы менен
улунта берет.

3.Карама-каршы багыт менен ашып өткүлө деп, колу менен белги
берет.

Кызыл автоунаанын айдоочусуна көрсө-
түлгөн жерге токтоого уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.

Автомагистраль боюнча жүрүүнүн 
тартибин орноотуучу Эрежелердин талаптары

көрсөтүлгөндөн кайсы белги коюлган
жолдо жайылтылат?

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

1 2 3

Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил автоунаанын
айдоочусуна ашып өтүүгө уруксат берилеби?

-

1. Кесилишке чейин 
аяктабаса тыюу 
салынат.
2.  Уруксат берилет.
3.  Тыюу салынат.

Көрсөтүлгөн кайсы учурда жумушчу тормоз 
системасы бузук деп эсептелет?

1. Эң жай ылдамдыкта жүрүп баратканда тормоз системасы
транспорт каражатын токтоого мүмкүнчүлүк бербесе.
2. Гидравликалык токтотууга келтирүүчү жабдуунун
герметикасы бузук болсо.
3. Пневматикалык же пневмогидравликалык манометри
же токтотуу аспабы иштебесе.
4. 1 жана 2 жоопто көрсөтүлгөн учурда.
5. Баардык көрсөтүлгөн учурда.

Кайсы автоунаада жүргөндө ылдамдыкты 
арттыруу автоунаанын арткы огундагы 

тайгалануусун жоюуга көмөк берет?

1. Алдынку приводдуу.
2. Арткы приводдуу.

Кайрадан артка бурулуп аткан жол
бөлүгүндө калктуу конуштан тышкары

жерде жолдордун эки тарапка эң аз 
аралыктагы көрүнүшү канча болуш керек?

1.              2.                3.                4.               5.

15 м         25 м           50 м            100 м         150 м
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Кесилиште карама-каршы багыттагы
кыймыл тилкеге чыгып озуп өтүүгө

уруксат берилеби?

1. Баардык учурда уруксат берилбейт.
2. Жөнгө салынбаган кесилиште экинчи даражадагы жолдо жүрүп
баратса, уруксат берилет.
3. Башкы жол болуп саналбаган жолдо баратып жөнгө салынбаган
кесилиште, уруксат берилет.

Көрсөтүлгөн учурда жеңил автоунаанын
айдоочусуна озуп өтүүгө уруксат берилеби?

-

1. Уруксат берилет.
2. Жүк ташуучу авто-
унаанын ылдамдыгы 
30 км/саатан жогору болсо, 
тыюу салынат.
3. Тыюу салынат.

Көрсөтүлгөн кайсы багыттарда жеңил
автоунаанын айдоочусу кыймылын

уланта алат?

1. Түз гана.
2. Түз жана солго гана.
3. Түз, солго же артка 
бурулуу .
4.  Түз, оңго, солго же артка 
бурулуу.

Коркунучтуу бурулуштарга жана жолдун
узатасынын дөмпөгүнө жакын жүрүүчү
бөлүктө жок дегенде бир багытта канча
аралыктан аз көрүнгөн учурда токтоп

турууга тыюу салынат:

1.  100 м.
2.  150 м.
3.  300 м

Кайсы автоунаанын айдоочусу жол
берүүгө тийиш?

12%

12%

1. Жүк ташуучу
автоунаанын айдоочусу.
2. Жеңил автоунаанын
айдоочусу.

Жеңил автоунаанын айдоочусуна көрсөтүлгөн багытта 
жолдун четине чыгып жүргүнчүлөрдү түшүрүүгө

уруксат берилеби ?

1.  Уруксат берилет.
2.  Бир багыттуу жолдордо,
уруксат берилет.
3. Тыюу салынат.

Жандырылган көк түстөгү
жаркылдоочу маягы бар авто-

унаанын айдоочусу кыймылын
кайсы багытта уланта алат:

1.Түз же оңго гана.
2.Каалаган багытта, бирок
солго бурулаарда мотоциклге
жол берет.
3.Каалаган багытта, эгерде
кыймыл коопсуздугу
сакталса.

Бул сүрөттө канча кесилиш көрсөтүлгөн?

Күкүрт кислотасы менен жабыр тарткан 
теринин аймагына кантип камкордук 

көрүү керек?

1. Суутектин кычкылы менен сүртүү керек.
2. Суу менен көпкө жуу керек.
3. Йоддун тундурмасы менен иштетүү зарыл.

Жүк ташуучу автоунаалардын
дөнгөлөктөрүнүн быдырларынын 

сүрөттөрүнүн Эрежелер жол берген эң аз
бийиктиги төмөндөгүнү түзөт:

1.               2.             3.              4.              5.

0,5 мм       1 мм        1,6 мм       2 мм        3 мм

1.Бир.
2.Эки.
3.Төрт.
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Кайсы транспорт каражатынын
айдоочусу жол берүүгө тийиш?

1. Жүк ташуучу 
автоунаанын.

2. Жеңил автоунаанын.

Көрсөтүлгөн жол бөлүгүндө кайчы
өтүү татаал болгондо кайсы автоунаанын

 айдоочусу артыкчылыка ээ?

Кызыл автоунаанын айдоочусу кесилиштен:

1. Биринчи болуп өтөт.
2. Жандырылган  жаркыл-
даган маягы бар автоунаага
жол берип, экинчи болуп 
өтөт.
3. Акыркы болуп өтөт.

Бордюрдун үстүнө сары үзгүлтүксүз 
чийин тартылган жерде жүргүнчүлөрдү

түшүрүгө уруксат берилеби ?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Маршруттагы транспорт каражаттары жок болгондо уруксат берилет.
4.  Маршруттагы транспорт каражаттарына гана уруксат берилет.

Озуп же айланып өтүп бараткан
транспорт каражатын ашып өтүүгө:

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3. Эгерде бир багытта жүрүү үчүн үчтөн көп тилке болсо, 
уруксат берилет.
4. Карама-каршы багыттагы кыймыл тилкесине чыгуу менен
байланышпаган учурда, уруксат берилет.

Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил авто-
унаанын айдоочусуна ашып өтүүгө:

-

300м300м

1.Биринчи кесилиштен
өткөндөн кийин уруксат
берилет.
2. 300 метрден кийин 
уруксат берилет.
3. Белгиден кийин,
300 метрден аз аралыкта.

Көрсөтүлгөн жагдайда токтоого же
токтоп турууга уруксат берилеби?

1.Токтоого гана 
уруксат берилет.
2.Токтоого жана 
токтоп турууга 
уруксат берилет.
3.Токтоого жана 
жана токтоп турууга
тыюу салынат.

Көрсөтүлгөндөн кайсы жол белги бир
нече жол белгилеринин чек коюу 
аймагынын бүтүшүн билдирет?

50
1 2 3

4 5

Жүк ташуучу автоунаанын кузовунда
жүргүнчүлөрдү ташыганда алардын саны

эмне менен аныкталат?

1. Администрациянын көрсөтмөсү менен.
2. Отуруу үчүн жабдылган орундардын саны менен.
3. Ташуунун шашылыштыгы менен.
4. Айдоочунун чечими менен.

Кол ийини муундан чыгып кеткен учурда, 
биринчи жардамды кантип көрсөтүү керек?

Чыгып кеткен жерди каттуу материал менен
сүрүп таңып коюу.
Муунду ордуна келтирүү.
Ийин муунун кыймылсыз абалда болуусун
камсыздоо менен.

1.

2.
3.

12%

1.Жүк ташуучу авто-
унаанын айдоочусу.
2.Жеңил автоунаанын
айдоочусу.
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Төмөнкү көрсөтүлгөн абалда токтоого
жана токтоп туруугу уруксат берилеби?

1.Токтоого гана
уруксат берилет.
2.Токтоп турууга гана
уруксат берилет.
3.Токтоого жана 
токтоп турууга
тыюу салынат.

Төмөнкү көрсөтүлгөн абалда 
 3.27 «Токтоого тыюу салынат» деген
белгинин таасир эткен аймагы кайсы 

                              жерде бүтөт?

1. Биринчи кесилиште.
2. Эгерде кесилиш жок болсо, 
калктуу конуштун аягына 
чейин.
3. Сары сызыктын бүтүшү
менен.

Жеңил автоунаанын чиркегичи менен
кыймылына тыюу салынат эгерде:

1. «Автопоезд» транспорт каражатынын таануу белгиси 
орнотулбаган болсо.
2. Арткы жакты көрүүчү күзгү жок болсо.
3. Чиркеп коюу түзүлүшү бузук болсо.

Кайсы транспорт каражатынын айдоочусу
көрсөтүлгөн абалда артыкчылыкка ээ

                       болот?

1. Автобустун айдоочусу.
2. Трактордун айдоочусу.

Бул жол белгиси:
Транспорт каражаттарынын
аралыгы белгиде көрсөтүлгөн-
дөн аз болгондо токтоп турууга
тыюу салынат.
Транспорт каражаттарынын
аралыгы белгиде көрсөтүлгөндөн
жогору болгондо тыюу салынат.

Транспорт каражаттарынын 
аралыгы белгиде көрсөтүлгөн-
дөн аз болгондо тыюу салынат.

1.

2.

3.

Бул жол белгиси:

Баардык механикалык транспорт
каражаттарына тыюу салынат,
коляскасы жок эки дөнгөлөктүү
мотоциклдер кирбейт.
Баардык транспорт каражаттарына
тыюу салат, дөнгөлөктүү тракторлор
кирбейт.
Тракторлордун, өзү жүрүүчү 
машиналардын жана механизмдер-
дин кыймылына тыюу салынат.

1.

2.

3.

Кызыл автоунаа:
1. Көк автоунаанын алдында артыкчылыкка ээ болот, 

себеби негизги жол менен жүрүүдө.

Көк автоунаа-
нын алдында 
артыкчылыкка ээ
болот , себеби
айлампа кыймыл
боюнча жүрүүдө.
3. Оң жактан келе
жаткан көк унаага
жол берүү керек.

2.

Көрсөтүлгөн белги менен төмөнкүдөй
 транспорт каражаттары белгиленет:

Дары-дармек ташыган 
автоунаалар.
Врач-айдоочу башкарып бара
жаткан автоунаа.
Кулагы катуу же дүлөй айдоочу
башкарып бара жаткан автоунаа.

1.

2.

3.

Арткы дөнгөлөктөрдүн күчү менен кыймылга 
келүүчү автоунаада баратканда, жолдун

бурулушу силер күтүп аткандан чукулраак болсо,
 Сиз төмөнкүнү жасоого тийишсиз: 

Жүрүүчү бөлүктүн сол жагы менен жүрүп, ылдам-
дыкты өзгөртпөй кыймылды улантууга.

Керек болсо, кичине тормоздоо менен ылдамдыкты
айзайтууга.

Бурулуштан тез өтүп кетүү үчүн ылдамдыкты 
жогорулатууга.

1.

2.

3.

Көрсөтүлгөн абалда айдоочу, оңго бурулуп 
жатканда эмне кылуу керек?

1. Өзүнүн артыкчылыгына ээ болуп, үн сигналын берип 
көздөгөн багытына
бурулуш керек.

Ылдамдыкты азай-
тып, акырын өтүп 
кетсе болот.
Жүрүүчү бөлүктү
кесип өтүп жаткан
жөө жүрүүчүлөрдү
өткөзүү керек.

 

2.

3.
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Төмөнкү кайсы бузукта транспорт каражатын 
пайдаланууга тыюу салынат:

1. Азыктандыруучу системасынын герметикасы бузулган.
2. Рулдук башкаруу системасы бузулганда.
3. Иштелип чыккан газдарды чыгаруу системасы бузулган.
4. 1 жана 2 экинчи жоопто көрсөтүлгөн учурда.
5. Көрсөтүлгөн баардык бузуктар болгондо.

Кайсы багыт боюнча жеңил автоунаанын
айдоочусуна жанаша тилкеге өтүүгө

уруксат берилген?

1.  А боюнча гана.
2.  Б боюнча гана.
3.  А  же Б боюнча.А

Б

Эстакаданын, көпүрөнүн, жол 
өткөөлдөрдүн үстүндө токтоп турууга:

1.  Уруксат берилет.
2.  Эгерде бир багытта жүрүү үчүн үч же үчтөн көп 
тилке болсо, уруксат берилет.
3.  Тыюу салынат.

Көрсөтүлгөн абалда жеңил автоунаанын
айдоочусуна ашып өтүүгө уруксатбы?

100м

100м

-

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

Оңго бурулуп жаткан айдоочу төмөнкүгө
милдеттүү:

1.Кесилиштин алдында 
токтоп, жөнгө салуучунун 
уруксат берген сигналын
күтүп, оңго бурулат.
2.Жөө адамдарга жол 
берип оңго бурулат.

Төмөнкү жол белги коюлган жерде, 
мотоциклдерге кайсы эң жогорку

ылдамдык менен жүрүүгө уруксат берилет?

1.  110км/саат
2.  90 км/саат
3.  80 км/саат
4.  70 км/саат

Бул көрсөтүлгөн жерде артка бурулууга 
уруксат берилеби?

1.Уруксат берилет 
2.Тыюу салынат
3.Эгерде жөө адам 
өткөөлүндө жөө 
адамдар бар болсо,
тыюу салынат.  

Көрсөтүлгөн абалда кайсы авто-
унаанын айдоочусу трамвайга

жол берүүгө тийиш?

-
-
----

-
-

1. Жеңил 
автоунаанын.
2. Жүк ташуучу
автоунаанын.
3. Экөө тең.

Автоунааны айдоонун кандай түрү күйүүчү
майды үнөмдөөнү камсыздайт?

1.Ырааттуу жайлатуу менен тез-тез жана ыкчам ылдамдатуу.
2.Ыкчам жайлатуу менен ырааттуу тездетүү.
3.Ырааттуу жайлатуу менен ырааттуу ылдамдатуу.

Өмүргө коркунуч алып келген, 
артериалык кансыроо мүмкүн?

1. 30-40 мүнөттүн ичинде.
2. 20-40 мүнөттүн ичинде.
3. 10-15 мүнөттүн ичинде.
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Көрсөтүлгөн жол чийин төмөнкүнү 
билдирет:

? 1. Негизги жолдун 
багытын көрсөтөт.
2.Кесилиштин чегинде
кыймылдын тилкесин
билдирет.
3. Кесилиште милдет
түрүндөгү багытты
көрсөтөт.

Калктуу конуштан тышкары жерде
жолдун четине көп убакытка токтоп
турууга төмөнкү көрсөтүлгөн учурда

уруксат берилет:

1. Токтоп туруу үчүн атайын аянтчаларда.
2. Жолдон тышкары жерде гана.
3. Жолдун четинде, эгерде анын туурасы токтоп турууга
жетишерлик болсо.
4. 1 жана 2 жоопто көрсөтүлгөн учурда.
5. Баардык көрсөтүлгөн учурда.

Жолго чыгууда айдоочу биринчиден
эмнени текшерүүгө тийиш?

1.Күйүүчү майдын басымын.
2.Кыймылдаткычтын майынын басымын.
3.Транспорт каражаттын оңдугун.

Көрсөтүлгөн кайсы багыт боюнча айдоо-
чуга жүрүүгө уруксат берилет?

А

Б
1. Жалгыз А
2. Жалгыз Б
3. А же Б боюнча.

Көрсөтүлгөн белги менен белгиленген
жолдо уруксат берилген салмагы 3,5 т. 
ашпаган жүк ташуучу автоунааларга
кандай эң жогорку ылдамдык менен

жүрүүгө уруксат берилет?

1.  110 км/саат.
2.  90 км/саат.
3.  80 км/саат.
4.  70 км/саат.

Кайсы сүрөттө автоунаанын айдоочусу
трамвайга жол берүүгө милддеттүү?

-

-

----
-
-

-

-

----
-
-

трамвай депого кирип атат  трамвай деподон чыгып атат

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

А
Б

В

Көрсөтүлгөн кайсы багыт боюнча
айдоочуга артка бурулууга уруксат 
                                             берилген?

А

Б

1. “А” боюнча
2. “Б” боюнча
3. “А” же “Б” боюнча
4. Көрсөтүлгөн 
багыттар боюнча 
артка бурулууга 
тыюу салынат.

Бурулуп жаткан учурда ылдамдыкты
которуудан оолак болгон оң, себеби:

1. Рулду кош колдоп кармоо зарыл.
2. Жүрүү ылдамдыгы өзгөрүлбөшү керек.
3. Чиркештиргич дайыма кошулуп турушу керек.

Кандай автоцистерна аласалып кетүүгө
каршы туруктуурак?

1. Суюктук менен толук толтурулган.
2. Суюктук менен тең жарымынан көбүрөөк толтурулган.
3. Суюктук менен тең жарымынан азыраак толтурулган.

1. Уруксат берилет

2. Уруксат берилбейт

Көрсөтүлгөн жерге токтоого уруксат 
берилеби?
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Кайсы сүрөттө артка буруулуга тыюу
салынган жол бөлүгү көрсөтүлгөн? 

1.Сол жакта.
2.Сол жана оң жакта.

3.Сол жакта жана ортодо. 
4.Баардыгында

Көрсөтүлгөн учурда жол кыймылынын
катышуучуларынын кимиси жол 

                                        эрежесин бузууда?

1. Жөө жүрүүчүлөр.
2. Жеңил автоунаанын
айдоочусу.
3. Баардыгы тең.
4. Эч кимиси бузган жок.

Көрсөтүлгөн учурда жеңил автоунаанын
айдоочусуна озуп өтүүгө уруксат берилеби?

-

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Эгерде кесилишкен 
жолдо транспорт каражат-
тары жок болсо, уруксат
берилет.

Темир жол өткөөлүнөн кийин
токтоп турууга уруксат берилеби?

1.  Тыюу салынат.
2.  Уруксат берилет.
3. 50 метрден аз аралыкта уруксат берилбейт.

Горизонталдык чийиндердин бул жол
чийини төмөнкүнү түшүндүрөт:

1. Күүлөнүү же токтоо тилкенин чек арасын көрсөтөт.
2. Үзгүлтүксүз жол чийинине жакындап келүү жөнүндө эскертет.
3. Эки же үч тилкелүү жолдордо карама-каршы багыттагы
транспорт агымдарын бөлөт.

Калктуу конуштан тышкары жерде
 эң жогорку салмагы 3,5 тоннадан ашпаган 

жүк ташуучу автоунаалар адамдарды 
кузовуна салып ташыган учурда, кандай 
эң жогорку ылдамдык менен жүрө алат?

1.  110 км/саат.
2.  90 км/саат.
3.  70 км/саат.
4.  60 км/саат.

Көрсөтүлгөн белги менен белгиленген
жол бөлүктөрүндө өзгөчө чакан
автобустар кандай эң жогорку
ылдамдык менен жүрө алат?

1.  110 км/саат.
2.  90 км/саат.
3.  80 км/саат.
4.  70 км/саат.

Көрсөтүлгөндөн кайсы аралыктар 
коопсуз интервал болуп эсептелет?

Б А

ГВ
1.  А жана Б.
2.  В.
3.  Г.
4.  А, Б жана В.
5.  А, Б, В жана Г.

Жабырлануучунун дем алуусу токтоп 
калган учурда эмне кылуу керек?

Жүрөккө массаж жассоо керек.
Жасалма жол менен дем алдыруу керек.
Чалкасына жаткырып нашатырь спиртти жыттатуу
керек.

1.
2.
3.

Эгерде кыймылдаткыч иштебей турганда
абанын басымы аны толук аракетке 

келтиргенден кийин 15 минутанын ичинде
 0,05 МПа төмөндөсө айдоочу төмөнкүнү 

кылууга тийиш:
Кыймылды токтотууга тийиш.
40 км/сааттан ашпаган ылдамдык менен кыймылын 
улантууга тийиш.
Бузукту оңдоого тийиш, эгер буга мүмкүнчүлүк болбосо 
тийиштүү коопсуздук чараларын сактоо менен токтоочу
же оңдоочу жайга жетиш керек.

1.
2.

3.



1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

4

5 6

7 8

33

3 Тайгак жолдо бара жатканда карбюратор-
дун дросселдик тыгынчасын чукулунан

дароо ачый жиберүү эмнеси менен
коркунучту?

1.  Кыймылдаткычтын коленвалынын айлануусу эң жогорку
көрсөткүчтөн ашып кетет.
2.  Күйүүчү майдын корошу көбөйөт.
3.  Автоунаааны каптал жакка сүйрөп кетиши ыктымал.

2

Реверсивдүү светофор өчүп турганда
кош үзүк-үзүк горизонталдык чийинди

кесип өтүүгө уруксат берилеби?

1.  Карама-каршы багытта транспорт каражаттары жок болгондо
ашып өтүү үчүн кесип өтүүгө уруксат берилет.
2. Баардык учурларда кесип өтүүгө тыюу салынат.
3.  Эгерде ал айдоочудан оң жакта жайгашса кесип өтүүгө 
уруксат берилет.

Ким жол берүүгө тийиш?

1.Жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу.
2.Жеңил автоунаанын айдоочусу.

Көрсөтүлгөн жагдайда артка буруулуга:

1.Уруксат берилет. 
2.Тыюу салынат.
3.Карама-каршы багытта
транспорт каражаттары жок
болсо уруксат берилет.

Көрсөтүлгөн белги менен белгиленген
жолдун бөлүктөрүндө шаар аралык

автобустар кандай эң жогорку ылдамдык 
менен жүрө алат ?

1.110 км/саат.
2. 90 км/саат.
3. 80 км/саат.
4. 70 км/саат.

Оңго бурулган учурда айдоочу кимге
жол берүүгө милддеттүү:

1. Велосипедченге.
2. Жөө жүрүүчүлөргө.
3. Жөө жүрүүчүлөр 
менен велосипедченге.
4.  Эч кимге.

Көрсөтүлгөн учурда жеңил автоунаанын
айдоочусуна озуп өтүүгө уруксат берилеби?

1.Трактордун ылдамды-
гы 30 км/сааттан төмөн
болсо, уруксат берилет.
2. Озуп өтүү темир жол
өткөөлгө чейин аяктаса,
уруксат берилет.
3.Тыюу салынат.

Сүрөттөрү ар кыл дөнгөлөктөрдү
автоунаанын бир огуна коюуга болобу?

Алдыңкы огуна коюуга гана болот.
Алдыңкы жетектөөчү мосту бар автоунаанын арткы огуна
коюуга болот.
Болбойт.

1.
2.

3.

-

-

----
-
-

   Көрсөтүлгөн багыттарда кайсы 
транспорт каражаттарына 
жүрүүгө уруксат берилген ?

1.  Жүк ташуучу 
автоунаадан башкаларга.

2.  Трамвай жана жеңил
 автоунаага.

3.  Трамвай жана мотоциклге.

4.  Жеңил автоунаа жана
 мотоциклге.

Төмөнкү жол белги эмне жөнүндө эскертет?

1. Көрсөтүлгөн жолдун бөлүгүндө ферма бар.
2. Мал болушу же жолго чыгышы мүмкүн болгон жол бөлүгүнө
жакындагандыкты эскертет. 
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2 Кайсы белги бул жолдо калктуу конуштун 
ичинде жүрүү тартибин орнотуучу Эрежелердин

талабы андан ары өз күчүн жоготкон жерди
көрсөтөт?

3 Жол эрежеге ылайыктуу “Жөө жүрүүчү”
бул:

     1. Транспорт каражатында болбогон жана анда иш 
         жүргүзбөгөн адам.
      2. Транспорт каражатында болбогон жолдогу адам.

Темир жол өткөөлдө ашып өтүүгө
тыюу салынат:

1. Өткөөлдө гана.
2. Өткөөлдө жана ага жетпей 100 метрден жакын жерде.
3. Өткөөлдө жана андан ары 100 метр аралыкта.

6 Көрсөтүлгөн абалда жеңил автоунаанын
айдоочусуна кесилишке чыгууга

                                             уруксат берилеби?

-
1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Оңго, солго бурулууга
жана артка кайрылууга
уруксат берилет.

Көрсөтүлгөн белги турган жерде артка 
бурулууга уруксат берилеби?  

12%

1.Уруксат берилет. 
2.Тыюу салынат.
3.Калктуу конуштан сырткары жерде жок
дегенде бир багытта жол 100 метрден
аз көрүнгөн жерде тыюу салынат.
4. Жок дегенде бир багытта жол 100 
метрден аз көрүнгөн жерде тыюу салынат.

Көрсөтүлгөн жерге жеңил автоунаанын
айдоочусуна токтогонго уруксатбы?

1. Тыюу салынат.
2. Жүргүнчүлөрдү
отургузууга же 
түшүрүүгө уруксат.
3. Маршруттагы транс-
порт каражаттарына
тоскоол болбосо, 
токтогонго уруксат
берилет.

Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы жерде 
айдоочу автоунааны токтотуш керек?

STOP
S
TO

P

СТОП

1  Белгинин алдына.
2. “СТОП” жазуунун
алдында.
3.  Стоп-тилкенин
алдында.

Көрсөтүлгөн жагдайда жеңил автоунаанын
айдоочусуна токтоого уруксат берилеби?

4м

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.

Төмөндө көрсөтүлгөн кайсы башкаруу
ыкмасын колдонгондо жолдун тайгак 

бөлүгүндө тайгалануу болбошу мүмкүн?

Төмөнкү передачаны ишке кийирүү менен ылдамдыкты
кескин азайтканда.
Ылдамдыкты кескин көбөйткөндө.
Тормоздун педалын сүйөй, мезгил-мезгил менен 
басканда.

1.

2.
3.

40 км/саат ылдамдык менен
бара жаткан жумушчу тормоздук

тармагы менен токтоткон толтурулган
жеңил автоунааларга кандай эң жогорку 

тормоздук жолго жол берилет?

1.              2.                3.             4.             5.

7,2 м         8 м            12,2 м        19,5 м     25 м

КАРАКОЛ КЕМИН

1. 2.

3. 4. 5.



1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

4

5 6

7 8

35

Кызыл автоунаанын айдоочусуна көрсө-
түлгөн жерде токтоого уруксат берилеби?

4м

1.Уруксат берилет. 
2.Уруксат берилбейт.

А

Б

В

Көрсөтүлгөн кайсы багыттарда жеңил 
автоунаанын айдоочусу кыймылын 

                                  уланта алат?

1.  А жана Б.
2.  Б жана В.
3.  А жана В.
4.  Баардык багыттарга.

4
Жеңил автоунаанын айдоочусуна төмөнкүдөй 

маневрды оңго бурулуу үчүн аткарууга 
уруксат берилеби?

1. Уруксат берилет, эгерде
жүк ташуучу автоунаанын
айдоочусу солго бурулуунун
жарык берүүчү көрсөткуч-
төрүнүн сигналын жандырып
маневрды аткарып баштаса.
2.  Уруксат берилет, эгерде
озуп өтүүдө башка транспорт
каражаттарына жолтоо 
болбосо.
3. Уруксат берилет.

5 Темир жол өткөөлүнүн алдында
артка бурулууга:

1.Уруксат берилет. 
2.Тыюу салынат.
3.Өткөөлгө 100 метрден жакын жерде тыюу салынат.

3 Эң жогорку салмагы 3,5 тоннадан ашпаган
жүк ташуучу автоунаалар калктуу конуштан

тышкары жерде кандай эң жогорку 
ылдамдык менен жөрө алат?

1.  70 км/саат.
2.  90 км/саат.
3.  110 км/саат.

Светофордун күйүп-өчүп турган сары
сигналында жеңил автоунаанын айдоочусу

төмөнкүгө милддеттүү:
1.  Токтоого жана 
светофордун жашыл
сигналы күйгөндө
кыймылын улантууга.
2.  Ат арабага жол 
берүүгө.
3. Карама-каршы
багыттагы транспорт
менен бир маалда 
өтүүгө.

Жол эрежесине ылайык «Жол 
кыймылынын катышуучусу» деп:

1. Механикалык транспорт каражатын башкарып бараткан адам.
2. Жол кыймылында айдоочу, жөө адам, жүргүнчү катары
катышкан адам.
3.  Жол үстүндө иш жүргүзбөгөн жолдогу адам.

Кайсы транспорт каражаттарына түз жүрүүгө
уруксат берилет? 

Транспорттук каражатты кургак
жолдо өтө шашылыш түрдө токтотуу

үчүн көрүлүүчү чара:
Чиркештиргичти ажыратып, тормоздун педалын 
дароо басуу.
Өткөөрүүнү (передача) өчүрүп, ыкчам тормоз басуу.
Чиркештиргичти ажыратпастан, тормоздук педалын 
басуу.

1.

2.
3.

Толук жүктөлгөн толук салмагы 7,4 тонна 
болгон жүк ташуучу автоунаанын 

40 км/саат ылдамдыкта токтотуудагы басып
 өткөн эң жогорку жолу канча болууга тийиш?

1.             2.              3.              4.

9,5 м       17,3 м       23,0 м     25,0 м

1.Жүк ташуучу жана
жеңил автоунаага.
2.Жүк ташуучу 
автоунаага.
3.Жүк ташуучу авто-
унаага жана автобусга.
4.Баардык транспорт 
каражаттарына.

B 4755 AA

B 7488 AA
B 4411 AA
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6 Эрежеге ылайык «Жол берүү»:

1.Башка жол катышуучуларын өткөрүү үчүн айдоочунун токтотуусу.
2.Эгерде кайсы бир жол кыймылынын катышуучусунун кыймылды
баштоого, улантууга же кыймыл багытын өзгөртүүгө болгон 
аракеттерди ага караганда салыштырмалуу артыкчылыгы бар башка
жол кыймылынын катышуучуларынын кыймыл багытын же ылдам-
дыгын өзгөртүүгө мажбурлай турган болсо, ал жол кыймылынын
катышуучусуна жогорудагыдай аракеттерди жасоого болбой 
тургандыгын билдирүүчү талап.
3. «Токтомоюнча өтүүгө тыюу салынат» белгиси болгон гана учурда
айдоочунун токтоосу.

8
Кесилиштин алдында жүк ташуучу 

автоунаа токтосо, жеңил автоунаанын
айдоочусуна кыймылды улантса болобу?

-

1.  Болот.
2.  Тыюу салынат.
3.  Коопсуз болоорун
ынангандан соң, 
Автоулантса болот.

7 Кайсы сүрөттө айдоочу тураа ашып өтүп атат?

1.  Сол жана ортоңку сүрөттө.
2.  Ортоңку жана оң сүрөттө.
3.  Сол жана оң сүрөттө.

Светофордун бир маалда күйгөн кызыл
жана сары сигналдары эмнени түшүндүрөт?

1 Көрсөтүлгөн жол белги төмөндөгү 
тыюу салат:

DANGER

ОПАСНОСТЬ

1.  Контролдук пункта токтоосуз 
кыймылга.
2. Жол транспорт кырсыгына, аварияга
же башка коркунучка байланыштуу
баардык түрдөгү транспорт каражат-
тарынын кыймылына тыюу салынат.
3.  Башка белгилер менен каралбаган
коркунуч бар участок.

Бул белгинин таасир эткен аймагында
көрсөтүлгөн кайсы тарнспорт 

каражаттарын озуп өтүүгө уруксат?

1. Ылдамдыгы 30 км/сааттан ашпаган
жеңил автоунааны.
2.  30 км/саат ылдамдык менен жүргөн
мотоциклге.
3. Экөөнү тең.
4.  Экөөнү тең озуп өтүүгө уруксат эмес.

Автоунаанын айдоочусуна көрсөтүлгөн
жерде токтоого уруксатбы?

5м

1. Уруксат.
2. Уруксат, эгерде жөө адам
өткөөлүндө жөө адамдар 
бар болсо.
3. Тыюу салынат.

Оң тизе муундагы артериалдык кан тамыр-
дан кан аккан мезгилде, аны
токтотуу үчүн Сиз биринчи
кезекте манжалар менен жабыр-
каган артерияны кайсы точкадан
басууңуз керек:

1

2

3

4

1.      2.      3.       4.

Автобустун дөнгөлөктөрдүн 
быдырларынын сүрөттөрүнүн Эрежелер

жол берген эң аз бийиктиги 
төмөндөгүнү түзөт:

1.             2.              3.              4.                5.

1 мм        1,6 мм        2 мм        2,5 мм       3,5 мм

1.Кыймылды баштоого уруксат берет.
2.Кыймылга тыюу салат жана жакында жашыл
жарык жаңаарын эскертет.
3.Уруксат берет, себеби жакын арада жашыл сигнал
жанат.

Кайсы белгилер артка бурулууга
тыюу салбайт?

1.                     2.                     3.

     5.                       6.

1. (1 жана 6)

2. (3 жана 5)

3. (1 жана 3)
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5 Айдоочу алдыда бара жаткан транспорт 
каражатына чейин канча аралыкты

сактоосу керек?

1. Тормоздук жолго барабар.
2. Ылдамдыктын жарымына барабар болгон бирдиги.
3. Алдыда бараткан транспорт каражатынын айдоочусу 
шашылыш тормоз бергенде сүзүшүүнү болтурбоого мүмкүнчүк
берчү аралык.

Трамвай жолунун жанына жакын 
токтоого уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Уруксат берилген, эгерде трамвай кыймылына тоскоол
болбосо.

8 Айдоочуга төмөнкүдөй маневр жасоого
болобу?

1. Болот.
2. Болбойт.
3. Эгерде башка транс-
порт каражаттарына 
тоскоолдук кылбаса,
болот .

Көрсөтүлгөн жерде артка бурулууга
уруксат берилеби?

100 м

100 м

1.Уруксат берилет. 
2.Тыюу салынат.
3.Сутканын жарык 
мезгилинде уруксат 
берилет.

7
Бул сары түстөгү жол белгиси 

төмөнкү жөнүндө маалымдайт:

4 Көрсөтүлгөн белгинин таасир эткен
аймагында тракторго ашып өтүүгө

уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  Жалгыз жүргөн жана ылдамдыгы
30 км/с. төмөндөрдөн башка баардык
транспорт каражаттарын ашып өтүүгө
тыюу салынат.
4. Арабалардан жана велосипедчен-
дерден башкаларга тыюу салынат.

Кайсы көрсөтүлгөн багыттарга авто-
унаанын кыймылына тыюу салынат?

АБ

В

Г

1.  В.
2.  А жана Г.
3.  Б жана В.
4.  В жана Г.
5.  А, Б жана Г.

Көрсөтүлгөн багыттарда жеңил авто-
унаанын айдоочусуна тосколдукту

кайсы тарабынан айланып өтүүгө болот?

А
Б

1. Жалгыз А боюнча.
2. Жалгыз Б. боюнча.
3.  А же Б боюнча.

Кайсы учурда айдоочу Эрежелердин озуп 
өтүүдөн мурда белги берүү талаптарын

толук жана тураа аткарды?

Катардан чыгуу мезгилинде үн жана бурулуунун
эскертүүчү белгисин берди.
Караңгы мезгилде фаранын жарыгын мезгили менен
алыскы жана жакынкыга которуунун белгисин берди.
Алдын ала бурулуунун эскертүүчү белгисин берди.

1.

2.

3.

Автоунаанын кандай бузук абалында
Эрежелер транспорт каражатын 

пайдаланууга тыюу салат?

Трансмиссия механизмдеги бөтөн добуш.
Кыймыл өткөрүүчү куту ысып чыгышы.
Көмүртектин күйүшүнүн деңгээли (СО) же кыймылдат-
кычтын иштелип чыккан газдардын нормадан
сырткары түтөшү.

1.
2.
3.

1.Андан аркы кыймылды экинчи кыймыл тилкеси менен гана улантса болот.
2.Андан аркы кыймылды карама-каршы жүрүүчү бөлүгүнө чыгуу менен улантса болот.
3.Андан аркы кыймылды башка жол менен гана улантса болот.

50 м
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5 Көрсөтүлгөн жагдайда тыюу салуучу
белгинин таасир эткен аймагы:

80

80
КАРАКОЛ
KARACOL

КАРАКОЛ
KARACOL

1. 5.22 «Калктуу конуштун
башталышы» деген белгиге
чейин жайылтылат.
2. Биринчи кесилишке 
чейин, кесилиш жок болсо
калктуу конуштун аякташына
чейин жайылтылат.

6 Көрсөтүлгөндөн кайсы айдоочуга 
төмөндөгү белгинин таасир эткен 

аймагында жүргүнчүлөрдү отургузууга
же түшүрүүгө уруксат берилген?

1. Таксометри иштеп жаткан айдоочуга 
2. I топтогу айдоочу майыпка.
3. Экөөнө тең уруксат берилет. 
4. Экөөнө тең тыюу салынат.

Эрежелерге ылайык «Уруксат берилген
эң чоң салмак» бул:

1.  Ташууга эң жогору уруксат кылынган жүктүн салмагы.
2. Жүксүз транспорт каржаттын салмагы.
3. Транспортутук каражатты чыгарган ишкана белгилеген жүк жана
жүргүнчүлөрдү ташууга шартталган транспорт каржатынын
уруксат берилген эң чол салмагы.

Бордюрдун үстүнө же жүрүүчү бөлүктүн
четине чийилген сары үзгүк-үзүк

чийин эмнени билдирет?

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

Калктуу конуштан сырткары жердеги 
жолдо кайсы автоунаанын айдоочусу

токтоо жана токтоп туруу эрежесин бузду?

5м

5м

1. Көк автоунаанын
айдоочусу гана.
2. Кызыл автоунаанын
айдоочусу гана.
3. Экөө тең бузду.
4. Экөө тең бузган жок.

Артты көздөй жүрүп бараткан айдоочу 
төмөнкүгө милддеттүү:

1. Үн сигналын берүү.
2. Авариялык жарык сигнализациясын жандыруу.
3. Зарыл болгон учурда бөтөн адамдарга кайрылуу.
4. 2 жана 3 жоопто көрсөтүлгөн аракеттериди аткаруу.
5. Көрсөтүлгөн баардык аракеттерди аткаруу.

2 Кайсы транспорт каражаттарына
солго буруулуга уруксат берилет?

-

-----
--

1. Трамвайга гана.
2. Жеңил автоунаага гана. 
3. Трамвай жана жеңил
автоуннага гана.

 Транспорт каржаттары кесилиштен 
төмөнкү тартипет өтөт:

1.  Сары автоунаа, кызыл 
автоунаа, мотоцикл.
2.  Сары автоунаа, 
мотоцикл, кызыл 
автоунаа.
3.  Кызыл автоунаа, 
сары автоунаа, мотоцикл.

Автопоездин таануу белгиси кайсы 
учурда жандырылыш керек?

1. Сутканын караңгы мезгилинде гана.
2. Автопоезд жүрүп бараткан баардык учурда.
3. Жол начар көрүнгөндө гана.

Автоунаада орнотулган жарык кайтаруу-
чулар кандай түстөө болууга тийиш?

Бааардык жарык кайтаруучулар кызыл түстө болуга тийиш.

Алдынкы жарык кайтаруучулардын түсү - ак,
капталдагылары - саргы жана арткылары - кызыл.

Алдыңкы жарык кайтаруучулардын түсү - кызыл,
капталдагылардыкы - ак жана арткылар - саргыч.

1.

2.

3.

желтая 
линия
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6 Кайсы автоунаанын айдоочусуна
артка бурулууга тыюу салынат?

БИШКЕК

70м
70м

1.Жеңил автоунаанын айдоочусуна    
2.Жүк ташуучу автоунаанын айдоочусуна
3. Эки айдоочуларга тең.

4

7 Көрсөтүлгөн белгинин таасир эткен
аймагында айдоочуга жүргүнчүлөрдү
отургузуп (түшүрүп) же жүк жүктөп

(түшүрүүгө) уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3.  5 мүнүт убакытка чейин уруксат берилет.

8
Көрсөтүлгөн жагдайда бир жактан

экинчи жакка транспорт
каражаттарды кайсы убакытта

которуу керек?

1. 19 сааттан 21 саатка чейин .
2. 21 сааттан 24 саатка чейин.
3. 0 сааттан 6 саатка чейин.

Эрежелерге ылайык «Жүрүүгө тоскоол» 
деп:

1. Жүрүүчү бөлүктүн ошол тилкеси же жолдун бүткүл бети боюнча
андан ары жүрүүнү кыйындаткан же такыр мүмкүндүк бербеген
ар кандай материалдык объект.
2. Жүрүүчү бөлүккө жакын жерде турган транспорт каражат
же жө жүрүүчү.
3. Айдоочуну ылдамдыгын азайтып, толук токтоого аргазыс кылган
жолдогу материалдык объект.

1 Калктуу конуштун ичинде 60 км/сааттан
жогору ылдамдык менен жүрүүгө уруксат 

берилеби?

1.Уруксат берилет.
2.Уруксат берилбейт.
3.Эгерде жолдо «Максималдуу ылдамдыкка чек коюу» деген 
белги коюлса, уруксат берилет.
4.Эгерде жолдо «Минималдуу ылдамдыкты чектөө» деген
белги коюлса, уруксат берилет.

3

2 Көрсөтүлгөн кол белги төмөнкүнү
билдирет:

1.Солго бурулуу же артка
кайрылуу жөнүндө.
2.Жолдо кандай бир
тоскоолдук бар экендигин.
3.Токтоо жөнүндө
маалымдайт.

"Суу көлчөктөрү" пайда болгондуктан
дөнгөлөктүн жол менен илешүүсү 

жоголгон учурда  айдоочу эмне кылууга 
тийиш?

Ылдамдыкты жогорлотот.

Тормозду ыкчам басып, ылдамдыкты азайтат .

Кыймылдаткыч менен тормоздоону колдонуу
аркылуу ылдамдыкты азайтат.

1.

2.

3.

Автопоездин чиркегичи бурулушта 
жүргөндө өз огуна таябы?

1. Бурулуштун борборунан четке жылат.
2. Жылбайт.
3. Бурулуштун борборун көздөй жылат.

Солго бурулган учурда автоунаанын
айдоочусу жөө адамга жол берүүгө

милдеттүү бү?

1.Ооба.            2.Жок.

Ким жол берүүгө тийиш?

1.Жеңил автоунаанын айдоочусу.
2.Жүк ташуучу автоунааны айдоочусу.
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2 Калктуу конуштан сырткары жердеги
жолдо (автомагистралда эмес)  жеңил

автоунааларга кандай эң жогорку 
ылдамдык менен жүрүүгө уруксат берилген?

1.  70 км/саат.
2.  80 км/саат.
3.  90 км/саат.
4.  100 км/саат.
5.  110 км/саат.

Жол белгинин астындагы табличка 
төмөнкүнү билдирет:

300м300м

-
1.  Белгиден таасир этип 
баштаган аймака 
чейинки аралык.
2.  Тыюу салуучу 
белгинин таасир эткен
аймагын.

5 Эгерде айдоочуну токтоого мажбурлап, 
туурасынан кеткен багыттагы транспорт 

каражаттарынын кыймылына
тосколдук түзгөн топтолуу пайда болсо
кесилишке чыгууга уруксат берилеби?

1. Тыюу салынат. 
2. Уруксат берилет.
3. Туурасынан кеткен багыттагы транспорт каражаттарынын 
кыймылына тоскоолдук түзсө, тыюу салынат.

4 Кайсы багытта жүргөнгө уруксат
берилген?

В

Б

А 1.  А жана Б.
2.  А.
3.  Кыймылга тыюу салынат.
4.  А, Б жана В.

1 Көрсөтүлгөндөн кайсы багыттарга
жеңил автоунаанын кыймылына жүрүүгө
                                            уруксат берилген?

АЗС

Б А

Г
В

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

6 Көрсөтүлгөн белгилер орнотулган жолдо
жеңил автоунаанын айдоочусуна кайсы
багыттарга кетүүгө уруксат берилген?

1.Солго же оңго гана. 
2.Түз гана.
3.Түз же арка буруулу ган. 
4. Солго, оңго же артка бурулуу гана. 
5.Түз, оңго, солго же арка бурулууга.

Жүктү ташуу эрежесин кайсы 
автоунаанын айдоочусу бузган жок?

Фаралары жана арткы габарит 
жарыктары күйбөгөн транспорт 

каражатын колдонууга тыюу салынат:

Жол начар көрүнгөн шартта.

Караңгыда, жасалма жарыктар бар жолдо.

Караңгында, жасалма жарыктар жок жолдо.

1 жана 3 жоопто көрсөтүлгөн учурларда.

Көрсөтүлгөн баардык учурларда.

1.

2.

3.

4.

5. 

1. Тормоздук колодкаларын тартып турган пружинанын үзүлүшү.
2. Тормоздук суюктук агып калышы.
3. Тормоздук колодкалардын майланышы.

Автоунаанын тормоздук механизиминин
кармап кое бербей калышы төмөнкүгө

байланыштуу:

1.Жалгыз Б.
2.Жалгыз А.
3.Экөө тең.

0,5м 0,5м0,3м 0,3м
А            Б

2.5м

Жазы ак сызыктары бар аралчаларга кирүүгө
уруксат берилеби?

Токтоого гана 
болот.
Арты карай
жүргүндө гана
болот.
Болбойт.

1.

2.

3.
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1 Жеңил автоунаанын айдочусунун
кол белгиси төмөнкү жөнүндө

маалымдайт:

1. Солго бурулуу же артка
кайрылуу жөнүндө.
2. Токтоп, жүк ташуучу
автоунаанын.
3. Кесилиште коркунуч
пайда болушу жөнүндө
эскертет. 

2 Көрсөтүлгөн жагдайда оңго бурууга 
уруксат берилеби?

1.  Уруксат берилет.
2.  Тыюу салынат.
3. I жана II топтогу
майып башкарган
транспорт каражаты 
болсо уруксат берилет.

5 Кайсы багыттарга кыймылды
улантууга уруксат берилет?

В

Б

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

3 Жөө адамдар жүүрүчү жолду кайсы 
белги белгилейт? 4 Жол-транспорт кырсыгы болгон учурда

ага тиешеси бар айдоочу төмөнкүлөргө
милдетүү:

1. Жүрүүчү бөлүктү бошотууга.
2. Транспорт каражатын дароо токтоотууга, авариялык жарык 
сигналын иштетүүгө жана авариялык токтотуу белгисин коюуга.
3. Жапа тарткан адамдарга врач келгенге чейин медициналык
жардам көрсөтүү үчүн мүмкүн болгон чараларды көрүүгө.

Төмөнкү жол белгилер эмне жөнүндө 
маалымдайт?

Р
100м

1.  Жолдун оң жагында 100 метр аралыкта
токтоп туруучу жер бар.
2.  Жолдон сырткары 100 метр аралыкта
токтоп туруучу жер бар.

Белгинин астында коюлган табличка 
төмөнкүнү көрсөтөт:

10
м

1. 10 метрден кийин белгинин таасир эткен
аймагы башталат.
2. Белгинин таасир эткен аймагы - 10 м.

Жеңил автоунаанын айдоочусу
кесилишти канчанчы болуп өтөт:

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

Оңго бурулуп аткан айдоочу жөө адамга
жол берүүгө милдеттүүбү?

1.Ооба.            2.Жок.

 Эгерде автоунаанын тормозунун
гидравликалык тармаганды суюктук

агып калса Сиз Эрежелердин талптарына
ылайык төмөнкүлөрдү жасоого тийишсиз:
1. Бул бузук абалды ошол орунда жоюуга тийишсиз. Эгер
буга мүмкүнчүлүк болбосо, өзүңүздүн токтоочу жайга
коопсуздуктун бардык чараларын көрүү менен жетүүгө
тийишсиз
2.Кыймылды токтотууга тийишсиз..       

3. Иштеген токтотуучу тормоз менен андан аркы сапарды

уланта берүүгө тийишсиз.

А Б В

1.Жалгыз Б.
2.Жалгыз Б жана В.
3.Баардык белгилер.
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Чиркегичи бар автоунаана башка
бузулуп калган автоунааны 

жетелеп сүйрөй алабы?

Көрсөтүлгөн жол белгилер 
төмөнкүнү билдирет?

1. Белгинин алдына токтоого тыюу салынат.
2. Белгиден кийин токтоого тыюу салынат.

 3.20 «Ашып өтүүгө тыюу салынат» деген
билгинин таасир эткен аймагын 

көрсөтүлгөндөн кайсы белги кыскарта алат?

10
м

100м

300м

1 2 3

4

Айдоочу медициналык кызматкерлеринин
кайсы багытка баратканын карабастан

медициналык жардам көрсөтүү үчүн
төмөнкү учурларда транспорт каажаттын

берүүгө милдеттү:
:

1. Медициналык жардам көрсөтүү үчүн.
2. Шашылыш медициналык жардамга муктаж граждандарды
дарылоо мекемелерине жеткирүү үчүн.
3. Көрсөтүлгөн баардык учурда.

Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы автоунаанын
айдоочусу жол берүүгө тийиш?

А
З
С

1.Жеңил 
автоунаанын
айдоочусу. 

2.Жүк ташуучу 
автоунаанын
айдоочусу.

Кайсы багыттарга кыймылды
улантууга уруксат берилет?

1.  Түз.
2.  Оңго.
3.  Солго.
4. Түз жана оңго.
5. Түз жана жолго.

Кайсы автоунаанын айдоочусу көрсөтүлгөн
багытта жүрүп Жол Эрежесин бузуп атат?

1.  Жеңил автоунаанын
айдоочусу.
2.  Маршруттук автобус-
тун айдоочусу.
3.  Экөө тең бузган жок.
4.  Экөө тең бузуа атат.

Жарык мезгилде транспорт каражатынын
анын габарит жарыктарынан кеңдиги 

боюнча 0,4 метр же узундугу боюнча
1,0 метр чыгып калган бөлүктөрү 

кандайча белгиленет?
Ак желекчелер менен.
Кызыл желекчелер менен.
Туурасынан кызыл жана ак кайталанма сызыкчалар 
тартылган калканчалар же желекчелер менен.

1.
2.
3.

Автоунаалар кайсы багытта 
жүрө алышат?

1. Кызыл автоунаа - түз, көк - түз жана солго.
2. Кызыл жана көк автоунаалар - түз.

3. Кызыл 
- түз,
көк - 
солго.

Ылдамдыктын жогорулашы менен
көз ченеми:

Кеңейет.

Тарыйт.

Өзгөрүлбөйт.

1.

2.

3.

1. Болбойт.
2. Болот.
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Көрсөтүлгөн жагдайда кызыл  автоунаанын 
айдоочусуна төмөнкү багытка кетүүгө уруксат:

1. Түз гана.
2. Түз жана солго гана.
3. Түз жана оңго гана.
4. Түз, солго жана артка
бурулууга.

Токтоп турган автоунаанын айдоочусунун
сунулуп турган колу төмөнкүнү билдирет:

1.Кыймылды баштоо жөнүндө.
2.Жардам суроо жөнүндө.
3.Жолдо кандай бир коркунуч
бар жөнүндө.

Кайсы багыттарга кыймылды улантууга
уруксат берилген?

1.  Түз гана.
2.  Оңго гана.
3.  Солго гана.
4.  Түз жана оңго.
5.  Түз жана солго.

 Эскертүүчү сигнал айдоочуга
артиыкчылык береби?

1. Бербейт. 
2. Маневр аткарып бүткөндөн кийин, берет.
3. Маневр аткарып баштаган учурда, берет.
4. Берет.

Көрсөтүлгөн светофордун белгиси
төмөнкүнү билдирет:

Көрсөтүлгөн жагдайда мотоциклдин 
айдоочусуна кайсы багыттка жүрүүгө 

уруксат берилген?

1.  Солго жана артка бурулууга.
2.  Түз жана солго.
3.  Түз жана артка кайрылууга.
4.  Түз, солго жана артка 
кайрылууга.

Көрсөтүлгөн жол белгилер төмөнкүгө
тыюу салынат:

1. Бардык жүк ташуучу автоунаалардын
токтоп турушуна.
2.  3,5 тоннадан ашкан жүк ташуучу
автоунаалардын, анын ичинде чиркегич
менен, токтоп турушуна тыюу салынат.

Кайсы бузукта Эрежелер транспорт
каражатын пайдаланууга тыюу салат?

1. Кыймылдаткычтын ысып кетиши.
2. Кыймыл откөрүүчү кутудан добуш чыгышы.
3. Иштелип чыккан газдарды чыгаруу системасынын бузулушу.

Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө кимге жол берет:

Б

А

1.Трамвай А гана.
2.Трамвай Б гана
3.Эки трамвайга тең.
4.Эч кимге.

1.Жүрүүчү бөлүктүн баардык кеңдиги боюнча жүрүүгө тыюу салынат.
2.Жүрүүчү бөлүктүн светофор орун алган тилкеси боюнча жүрүүгө
тыюу салынат. 
3.Транспорттун карама-каршы багытта жүүрүсүнө тыюу салынган

Автобустар менен троллейбустардын
кабинасында жүргүнчүлөрдү ташууга

болобу?

Эгерде, алар айдоочунун туугандары болсо,
уруксат берилет.
Тыюу салынат.
Эгерде салондо орун жок болсо, уруксат берилет.

1.

2.
3.
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Кызыл автоунаанын айдоочусу 
кесилиштен өтүүдө жол берет:

1. Трамвайга гана.
2. Трамвай жана жүк ташуучу 
автоунаага гана.
3.  Эчкимге.

 Көрсөтүлгөн белгилер кайсы транспорт
каражаттарына токтоп турууга уруксат 

берет?

Р
1.  Жеңил автоунааларга гана.
2. 3.5 тоннадан ашпаган жеңил жана жүк 
ташуучу автоунааларга.
3. Жеңил автоунаа менен мотоциклга.
4. Жеңил автоунааларга, мотоциклдерге жана
3,5 тоннага чейин жүк ташуучу автоуналарга.

Кайсы автоунаанын айдоочусу жол берет?

1.Жашыл автоунаанын айдоочусу.
2.Кызыл автоунаанын айдоочусу.

Көрсөтүлгөн кайсы учурда көк автоунаанын
айдоочусу сол тилкеге орунду алмаштырганда

артыкчылыкка ээ болот?

1.Эгерде сары автоунаа 
кыймылды түз улантса.
2.Эгерде сары автоунаа
оң тилкеге орун которсо.
3.Көрсөтүлгөн бардык учурда.

Транспорт каражатын токтотуу
жөнүндө талап:

1.  Үн чыгаруучу түзүлүштүн жардамы менен берилет.
2.  Транспорт каражатына багытталган колдун кыймылы менен 
берилет.
3. Үн чыгаруучу түзүлүштүн жардамы менен же транспорт 
каражатына багытталган колдун кыймылы менен берилет
4. Ышкырык менен берилет.
5. Баардык көрсөтүлгөн жол менен.

Капталга сунулуп чыканактан тик бурч менен
жогору караган жеңил автоунаанын сол колу

төмөнкүнү билдирет :

1.Оңго бурулуу сигналын
билдирет.
2.Солго бурулуу сигналын
билдирет.
3.Ылдамдыкты азайтып
токтоп жүк ташуучу
автоунаага жол берүүнү 
билдирет.

Кайсы көрсөтүлгөн багыт боюнча жеңил
автоунаанын кыймылына уруксат 

                                     берилген?

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

А

Б

В

Эгерде жол транспорт кырсыгында жапа
чеккендер болбосо айдоочулар болуп өткөн 

кырдалга баа берүү үчүн жакын турган
МАИ постуна келе алышабы?

1.  Ооба.
2.  Ооба, эгерде айдоочулар келтирген зыянды өз ара 
макулдашып, кырсыктын схемасын алдын ала түзүп жана 
ага кол коюшса .
3.  Жок, анткени айдоочулар ички иштер органдарынын
кызматкерлеринин келишин күтөт.

Сутканын жарык мезгилинде транспорт
каражаттын өлчөмүнөн чыгып калган

жүктү кантип белгилеш керек?

Кызыл желекчелер менен.
Ак желекчелер менен.
Туурасынан кызыл жана ак кайталанма сызыкчалар
тартылган калканчалар же желекчелер менен.

1.
2.
3.

Автопоездин тануу белгиси күйбөсө
кыймылды уланта алабы?

Күн жарыкта гана уланта алат.
Уланта албайт.
Эгерде өзүнүн туруктуу жайына баратса, уланта алат. 

1.
2.
3.



1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

4

5 6

7 8

45

Транспорт каражатын ээлик кылууга
укук берген ишеним каты бар адам 

1. Эгер ал адамдын тийиштүү категориядага айдоочулук 
күбөлүгү болсо бере алат .
2. Эгер ал адамдын айдоочулук күбөлүгү болсо бере алат .
3. Тыюу салынат.

Көрсөтүлгөн багытта жүрүп кайсы автоунаанын
айдоочусу Жол Эрежесин бузду?

1. Жеңил автоунаанын.
2.  Маршруттук 
автобустун.
3. Экөө тең бузган жок.
4. Экөө тең бузду.

Чыканактан тик бурч менен жогору караган 
колдун сигналы төмөнкүнү билдирет:

1.Түз жүрүп кетүү жөнөндө.
2.Оңго бурулуу жөнүндө.
3.Токтоо жөнүндө.

Жеңил автоунаанын айдоочусуна кайсы
багыттарга жүрүүгө уруксат берилген?

1.  Оңго.
2. Солго.
3. Оңго же солго.
4. Кыймылга тыюу 
салынат.

Калктуу конуштан сыркары жерде коюлган
 жол белгилер төмөнкүнү билдирет:

 Белгинин астында коюлган белги
эмнени билдирет?

Р 1. Белгинин таасири кызыл жаркылдаган
маягы бар автоунаага  жайылтылат.
2. Белги жумушчу күндөрү таасир этет.
3. Белги ишемби, жекшемби жана
майрам күндөрү таасир этет.

 Кайсы жеңил автоунаанын айдоочулары
жол берүүгө милддеттүү?

В

Б

А

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

Көрсөтүлгөн жол белгилер төмөнкүнү
билдирет?

1.  8 с. 30 мин.  9 с. 30 мин. чейин 
жумушчу күндөрдөн башка күндөрү
токтоп турууга тыю салынат.
2.  8 с. 30 мин.  9 с. 30 мин. чейин
айдын так сандагы жумушчу күндөрүн-
дө токтоп турууга тыюу салынат.
3.  8 с. 30 мин. жана 9 с. 30 мин. кийнин
айдын жуп сандагы жумушчу күндөрүн-
дө токтоп турууга тыюу салынат.

8.30 30-9.

Каршы багытта келаткан транспорт
каражаты көздү чагылтып, уялтканда

айдоочу эмне кылууга тийиш?

Оңго алып ылдамдыкты азайтуу зарыл.
Кыймыл тилкесин алмаштырбастан ылдамдыкты 
азайтуу же токтотуу керек жана авариялык жарык 
белгини жандыруу зарыл. 
Оңго алып алыскы жарык берүүчү фараны жандыруу
зарыл.

1.
2.

3. 

Тайгака тайгалануунун алдын-алуу үчүн
төмөндө көрсөтүлгөн чаралардын 

кайсынынсы эң таасирдүү?   

1. Кыймылдын багытын өзгөртүүгө, тормоз берүүгө жана 
ылдамдыкты арттырууга байланышкан кескин маневрдан
баш тартуу.
2. 40 км/сааттан ашпаган ылдамдык менен жүрүү.
3. Транспорт каражатына анын жүк көтөрүлүмдүүлүгүн
3/4  нөн ашпаган көлөмдө жүк артуу.

өзү жанында болгон учурда автоунааны
башкарууну бөтөн адамга бере алабы?

500 м

1.500 метрден кийин коркунучту бурулуштар болот.
2.Белгиден кийин 150-300 метр өткөндө узундугу 500 метр аралыкта 
коркунучтуу бурулуштар болот.
3.Белгиден кийин өткөндө узундугу 500 метр аралыкта коркунучтуу
бурулуштар болот. 
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Автоунаанын айдоочусу кесилиштен:

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

Көрсөтүлгөн кайсы учурда көк 
автоунаанын айдоочусу оң тилкеге орун

которгондо жол берет ?

1.Эгер кызыл автоунаа түз
кетсе.
2.Эгерде кызыл автоунаа сол
жактагы тилкеге орун которсо.
3.Эки учурда тең.

Жеңил автоунаанын айдоочусу кайсы 
багытка жүрө алат?

1. Солго гана.
2. Солго жана артка 
кайрылууга гана.
3. Оңго жана солго гана.
4. Оңго, солго жана артка
кайрылууга.
5. Баардык багыттарга.

1. Жол белгилердин же жол чийиндердин.
2. Светофордун сигналдарын.
3. Жөнгө салуучунун.

Ашып өтүүдө айдоочу кайсы мезгилде
солго бурулуу сигналын өчүрүү керек?

1.Сол жактагы кыймыл тилкеге орун которгондо.
2.Озулуп өткөн транспорт каражаты артта калганда.
3.Жолдогу абалга жараша.

Жүрүп бараткан уюшулган колоннада 
жеңил автоунаанын айдоочусуна орун 

алууга болобу?
1.  Эгерде жолдо экиден аз кыймыл тилке болсо, уруксат
берилет.
2. Эгерде колоннада бараткан транспорт каражаттарынын
ылдамдыгы 30 км/сааттан төмөн болсо, уруксат берилет.
3.  Эгерде колоннадагы транспорт каражаттарынын аралыгы
маневр жасоого тоскоол кылбаса, уруксат берилет.
4.  Тыюу салынат.

Кайсы автоунаада жүргөндө ылдамдыкты
арттыруу автоунаанын  арткы огундагы 

тайгалануусун жоюуга көмөк берет?

1. Алдыңкы приводдуу.
2. Арткы приводдуу.

Төмөндөгү көрсөтүлгөн транспорт
каражаттарынын кайсы түрлөрүндө

эксплуатациялоо учурунда өрт өчүргүч
болушу зарыл?

1. Баардык транспорт каражаттарынада.
2. Автобустарда, жеңил автоунааларда жана жүк ташуучу
автоунааларда.
3. Автобустарда гана.

Кайсы бензин көбүрөөк уулуу келет?

1.  Этилденбеген бензин.
2.  Этилденген бензин.
3.  Экөө бир деңгээлде.

Жөнгө салынбаган кесилиштен
ким биринчи өтүш керек?

1. Ким биринчи жетишсе.
2. Негизги жолдун артыкчылыгы менен колдонгон айдоочу.
3. Ким биринчи кесилишке келсе.

Эгерде жөнгө салуучунун буйрутмасы
светофордун сигналдарына, жол белгилерине
жана жол чийиндерине карама-каршы келсе, 

анда айдоочу төмөнкү талапты аткаруу керек?
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Иштебеген жумушчу тормоз системасы
менен транспорт каражатынын

айдоочуусу:
1. Сапарды жай ылдамдык менен уланта алат, токтоого
токтоотуучу тормозду колдонуу керек.
2. Бузукту ошол жерден жоюу керек, болбосо, токтоочу же
оңдоочу жайга коопсуздуктун баардык талаптарын сактоо
менен жетип алуу керек.
3. Кыймылды токтотууга милдеттүү 

Өйдө көтөрүлгөн жеңил автоунаанын
айдоочусунун колу төмөнкүнү маалымдайт:

1.Оңго бурулуу жөнүндө.
2. Түз багытта кыймылды
улантуу жөнүндө.
3. Токтоп, мотоциклге жол
берүү жөнүндө.

Жеңил автоунаанын айдоочусу көрсөтүлгөн
тоскоолдукту кайсы жагынан айланып өтөт:

1. Оң жагынан 
гана. 

2. Сол жагынан
гана. 

3. Оң же сол
жагынан.

Көрсөтүлгөн абалда солго бурулуу үчүн
жеңил автоунаанын айдоочусу кайсы

багыт боюнча кыймылын уланта алат?

Б

А
1.Жалгыз А
2.Жалгыз Б
3. А же Б боюнча

Жеңил автоунаада медициналык 
аптечка менен өрт өчүргүчтү кайсы

жерине жайгаштыруу керек?

1. Салондо.
2. Багажникте.

Жеңил автоунааны жетелеп сүйрөгөндө
жүргүнчүлөрдү түшүрүш керекби?

Ооба
Жок.

1.
2.

50

Жеңил автоунаанын алдыңкы жана
арткы отургучтар коопсуздук курлар 

менен жабдылган. Кыймыл учурунда ким
аны курчанууга тийиш:

1. Айдоочу.
2. Арткы отургучтун жүргүнчүсү.
3. Кыймыл калктуу конуштан сырткары жерде аткарылса, 
курчанбай эле койсо болот.
4. Алдыңкы отургучтун жүргүнчүсү.
5. Жол кыймылынын баардык катышуучулары.

 Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы автоунаанын
айдоочусу жол чийиндерди кесип өтүүдө

Жол Эрежесин бузган жок?

1.  Жашыл автоунна гана.
2.  Кызыл автоунаа гана.
3.  Жашыл жана кызыл.
4.  Экөө тең бузуп атат.

Көрсөтүлгөн жол чийин төмөнкү
маанини билдирет:

1. Жөө адамдар жүрүүчү жол.
2. Велосипед жолун белгилөө, чийиндин жебелери

тилкелер боюнча багытты көрсөтөт.

Жөө адам өткөөлүн белгилөө,
чийиндин жебелери жөө жүрүү-
чүлөрдүн кыймылынын
багытын  көрсөтөт.

3.

Төмөнкү көрсөтүлгөн абалда жебе менен 
көрсөтүлгөн кайсы багыттар боюнча автоунаанын

жүрүшүнө уруксат берилген?

1. А.
2. Б.
3. А жана Б.
4. Б жана В.

А

Б

В
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Көрсөтүлгөн жагдайда ким жол берет?

1.Жеңил автоунаанын
айдоочусу.
2.Мотоциклдин айдоочусу.

Жеңил автоунаанын айдоочусуна көрсөтүлгөн
кайсы багыт боюнча жүрүүгө уруксат берилген?

А Б

В

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

Бурурууну эскертүүчү жарыктары
кайсы убакытта өчүрүлүшү керек?

1.Маневр башталганга чейин.
2.Маневр аткарылып бүткөндөн кийин.
3.Көрсөтүлгөн эки учурда тең.

Төмөнкү учурда транспорт каражатынын
кыймылына тыюу салынат:

1. Жумушчу тормоз системасы бузук.
2. Иштелип чыккан газдарды чыгаруу системасы бузулган.
3. Гидравликалык токтотууга келтирүүчү жабдуунун
герметикасы бузук.
4. 1 жана 3 жоопто көрсөтүлгөн бузуктар.
5. Баардык көрсөтүлгөн бузуктар бар болсо.

Жол белгилери менен жол чийиндеринин
маанилери бири-бирине карама-каршы 
келгенде айдоочу эмнени жетекчиликке

алууга тийиш?

1. Жол чийиндерин.
2. Жол белгилерин.

1. Буугуч (жгут) менен жаракаттан төмөн жерден байлоо зарыл.
2. Буугуч (жгут) менен жаракаттан жогору жерден байлоо зарыл.

Вена кан тамыры кансыраган учурда
аны кантип токтотуу зарыл?

70 км/саат менен каар жаткан жолдо 
баратып Сиз 20-25 метр аралыкта  чоң 

эмес тайгак жолду көрдүңүз. Сиз?

   1.  Передачаны өчүрүп автоунааны өз абалында кетиресиз.
2.  Руль айлампасын жана газдын педалын алмаштырбай коркунучту

аймакты өтүп кетесиз .
   3.  Тайгак жердин алдында тормоздойсуз.

.

Айдоочуга тыюу салынат:

Кесилиш жөнгө салынбаган деп эсептелет
эгерде:

1. Светофорлор иштебесе.
2. Светофордун сары сигналы күйүп-өчүп турса.
4. Жөнгө салуучу жок болсо.
5. 1 жана 3 жоопто көрсөтүлгөн учурда.
6. Көрсөтүлгөн баардык учурда.

Тайгак учурда чиркеп-сүйрөөгө 
уруксат берилеби?

1. Катуу, бүктөлгүс чиркөө менен гана уруксат.
2. Уруксат берилбейт.
3. Тайгаланууга каршы каражаттарды колдонуу менен бир
гана транспорттук бирдикти жумшак чиркөө менен
сүйрөөгө уруксат.

1. Эгерде бул кыймылдын коопсуздугун сактоо үчүн талап
кылынбаса дароо, чукулунан токтотууга.
2. Эгерде бурулуунун жарык көрсөткүчтөрү оң абалда болсо
бурулууну эскертүүчү белгини кол менен берүүгө.
3. Караңгы мезгилде каршы транспорт каражаты көздү 
чагылтканда авариялык жарык белгини жандырууга.
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Жеңил автоунаанын айдоочусу солго 
бурулуу көрсөткүчүн өчүрүү керек:

-

1.Сол жактагы кыймыл тил-
кесине орун котоору менен.
2.Жүк ташуучу автоунааны
озуп өткөндөн кийин гана.
3.Өң жактагы кыймыл тил-
кесине кайтып өткөндө.

Көрсөтүлгөн багыттарда жүрүүдө
кайсы транспорт каражатынын
айдоочусу жол эрежесин бузду?

1.  Жеңил
автоунаанын.

2.  Маршруттук 
автобустун.

3.  Экөө тең бузган
жок.

4.  Экөө тең бузду.

Бул табличкасы бар жол белгиси:

Кайсы учурда 40 км/сааттан ашпаган
ылдамдыкта жүрүү керек?

Кайсы учурда айдоочу туманга каршы
фараны туура пайдаланды?

10
м

Көрсөтүлгөн жол белги кыймылга
тыюу салат:

1.  10 метрден аз болгон жүрүүчү бөлүгү 
бар болгон жолдордо жүк ташуучу
автоунааларга.
2.  Габариттик узундугу 10 метрден узун
болгон транспорт каражаттарына
(жүгү менен же жүгү жок).
3. Эгерде жүк ташуучу автоунаалардын 
аралыктары 10 метрден жогору болсо.

Көрсөтүлгөндөн кайсы жерлерде
транспорт каражаттардын токтошуна

тыюу салынат:

1.  Ошол багытта жүрүүгө 3 көп тилке болгон жерлерде.
2.  Кесилишке 20 м. жакын аралыкта.
3.  Көпүрөлөрдүн алдында.
4.  Көрсөтүлгөн баардык жерлерде.

Көрсөтүлгөн кайсы жол чийиндери
маршруттук транспорт каражаттарынын

гана токтоосуна уруксат берет?

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

1 2

3

Жеңил автоунаанын айдоочусу оңго
 бурулуп жатканда, жөө жүрүүчүлөргө

жол берүүгө милдеттүүбү?

1.Ооба.         2.Жок.

Көрсөтүлгөн жагдайда жол чийиндерин
кесип өтүүдө кайсы автоунаанын

айдоочулары Жол Эрежесин
                                            бузган жок?

1. А жана Б
2. Б жана В
3. А жана В

А

Б
В

40 1.Баардык учурда.
2.Жолдун кыртышы
нымдуу болгондо 
гана.

1.Көмүртектин кычкылынын көлөмү (СО) же 
иштелип чыккан газдардагы түтөө дэңгээли белги-
ленген чектен ашпаган транспорт каражаттарынын
токтоочу жайын билдирет .
2.Иштелбеген кыймылдаткычтары менен гана тур-
ган транспорт каржаттарынын токтоочу жайын
билдирет.
3.Жеңил автоунааларга гана акы төлөнүп токтоочу
жайын билдирет.

1. Кыймылда артыкчылыкка болуу үчүн автоунаалар топтолушуп,
өтө албай калган учурда жандырды.
2. Транспорт каражатын авариялык токтотууда жандырды.
3. Автобуста балдар топторун уюшумдуу түрдө ташыган учурда
жандырды.



1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

4

5 6

7 8
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Көрсөтүлгөн жагдайда кайсы тилкеден
солго бурулууга уруксат берилет?

1.Ортоңку тилкеден.
2.Четки сол тилкеден.
3.Ортоңку же четки
сол тилкеден.
4. Каалаган тилкеден.

Көрсөтүлгөн жерде токтоо үчүн айдоочу
кайсы учурда бурулуу сигналын 

күйгүзүш керек?

1.Алдын ала токтоо алдында.
2.Кесилишке кирээрде, анткени
оңго бурулууга тыюу салынган.
3.Көрсөтүлгөн жайгдайда бурулуу
сигналы күйгүзүлбөйт, анткени ал
башка жол кыймылынын катышуу-
чуларын адаштырып коет..

Автоунаанын оң дөнгөлөктөрү
бекемделбеген нымдуу жолдун чети 

менен жүрүп кетсе:

1. Тормоз берип автоунааны токтотуш керек.
2. Тормоз берип жана ыраттуу автоунааны сол тарапка алып 
кетиш керек.
3. Тормоз баспай автоунааны ыраттуу жүрүүчү бөлүкө кайтарыш
керек.

Төмөнкү көрсөтүлгөн жол белгиси
кайсы транспорт каражаттарынын

түрлөрүнө жайылтылбайт?

1. Маршруттагы транспорт каржаттарына.
2. Белгиленген аймакта ишканаларды
тейлеген транспорт каражаттарына.
3. Баардык көрсөтүлгөн транспорт 
каражаттарына.

 Туман болгон учурда жүргөндө
жолдогу нерселерер:

1.  Чындыгына караганда алыс болуп көрүнөт.
2.  Чындыгына караганда жакын болуп көрүнөт.
3.  Чындыгына жараша болот.

Кайсы белги тоскоолдукту оң жагынан гана
айланып өтүүгө уруксат берет?

Төмөнкү жагдайда айдоочуга
көрсөтүлгөн маневрду жасоого болобу?

1. Болот.
2. Болбойт.
3. Эгерде башка транспорт
каражаттарына тоскоол
болбосо, болот.

1. 2.

3. 4. 5.

Төмөндөгү көрсөтүлгөн сүрөттөрдүн
кайсынысында айдоочу жүк ташуунун

эрежелерин бузган жок?

0,5м 0,5м0,3м 0,3м

1. А гана.
2. Б  гана.
3. Экөөндө тең.

А            Б

2.5м

Кызыл автоунаа кесилишти канчанчы болуп өтөт:

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

Бул жол белгиси төмөндөгүнү билдирет:

Негизги жолдун багыты.
Жол оң жагына тарткан кууш
бөлүгү.
Кичине радиустагы же көрүнүшү 
жетишсиз жолду, бул учурда
оң тарабы жетишсиз көрүнгөн
жолдун имерилиши.

1.
2.

3.
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