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PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
(Thầy/cô hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất)
Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng với tiêu chí văn hóa giao thông đối với cư
dân sinh sống ven đường giao thông?
A. Vận động người dân không sử dụng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, không
lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
B. Phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình xử lý các sự cố về trật tự, an
toàn giao thông.
C. Không tham gia các hoạt động cản trở, gây rối làm mất trật tự, an toàn giao thông.
Không cổ vũ đua xe trái phép.
D. Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ.
Câu 2. Thầy A xếp đồ để chuẩn bị cho buổi ngoại khóa trên giá đèo hàng được chằng
buộc cẩn thận sau xe máy, nhưng thùng đồ hơi to và kích thước vượt quá kích thước giá đèo hàng.
Trong trường hợp này, thùng đồ của thầy A không được vượt quá phía sau giá đèo hàng
bao nhiêu cm để không vi luật giao thông đường bộ?
A. 40 cm

B. 50 cm

C. 60 cm

D. 70 cm

Câu 3: Khi điều khiển phương tiện trong khu đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ ngày
hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, người điều khiển phương tiện phải báo hiệu bằng cách
nào dưới đây để xin vượt xe?
A. Không cần phát tín hiệu.

B. Báo hiệu bằng còi xe.

C. Báo hiệu bằng tín hiệu đèn.

D. Báo hiệu bằng đèn và còi xe.
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Câu 4: Luật giao thông đường bộ quy định việc phân loại thời hạn của giấy phép lái xe
(không thời hạn và có thời hạn) theo tiêu chí nào dưới đây?
A. Kiểu loại, công suất động cơ, tải trọng và công dụng của xe cơ giới.
B. Kiểu loại, công suất động cơ, tải trọng và độ tuổi của người lái xe.
C. Kiểu loại, công suất động cơ, số chỗ ngồi và độ tuổi của người lái xe.
D. Kiểu loại, công suất động cơ, độ tuổi và công dụng của xe cơ giới.
Câu 5. Khi tham gia giao thông trên đường với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới
đang chạy với tốc độ 80 km/giờ, thì người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với
xe đang chạy phía trước là bao nhiêu mét?
A. 50 m.

B. 55 m.

C. 100 m.

D. 70 m

Câu 6. Chọn và điền các từ còn thiếu vào chỗ ….. trong nội dung sau đây:
Khi muốn dừng xe, đỗ xe trên đường phố, người điều khiển phương tiện phải cho xe
dừng, đỗ sát theo (1) …….. phía bên phải theo chiều đi của mình, bánh xe gần nhất không
được cách xa lề đường, hè phố quá (2) ……… và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông.
Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xa (3) ……. đang đỗ bên kia
đường tối thiểu (4) ……...
A. (1) lề đường, hè phố – (2) 0,25 mét – (3) ô tô – (4) 20 mét.
B. (1) lề đường, hè phố – (2) 0,35 mét – (3) xe máy – (4) 20 mét.
C. (1) lòng đường, vỉa hè – (2) 0,45 mét – (3) ô tô – (4) 15 mét.
D. (1) lòng đường, vỉa hè – (2) 0,55 mét – (3) xe máy – (4) 15 mét.
Câu 7. Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016, người điều khiển xe mô tô,
xe gắn máy vi phạm chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo
trước bị phạt bao nhiêu tiền?
A. Từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng.
B. Từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.
C. Từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng.
D. Từ 20.000 đồng đến 150.000 đồng.
Câu 8. Phát biểu nào dưới đây đúng về khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ
đường bộ”?
A. Gồm xe đạp (kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc
vật kéo và các loại xe tương tự.
B. Gồm xe ô tô, máy kéo, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới
dùng cho người khuyết tật và xe máy chuyên dùng.
C. Gồm xe ô tô, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện)
và các loại xe tương tự
D. Gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng
khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia giao thông đường bộ.
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Câu 9. Biển nào dưới đây báo hiệu phía trước có xe ô tô, máy kéo, rơ-moóc, sơ-mi rơmoóc được kéo bởi xe khác đang đỗ chiếm dụng một phần đường xe chạy, người lái xe phải
chú ý phòng tránh va chạm?

A. Biển 1

B. Biển 2

C. Biển 3

D. Biển 4

Câu 10. Trong hình dưới đây, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?
Xe công an đang
đi làm nhiệm vụ

Xe lam
Xe con

A. Xe công an, xe con, xe tải, xe lam.
B. Xe con, xe công an, xe lam, xe tải
C. Xe tải, xe lam, xe công an, xe con.
D. Xe lam, xe tải, xe con, xe công an.
PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN
Học sinh trung học cơ sở thường vi phạm những lỗi nào khi tham gia giao thông?
Thầy/Cô hãy đề xuất những giải pháp hiệu quả để cải thiện tình trạng vi phạm an toàn giao
thông của học sinh.
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