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PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

(Thầy/Cô hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất) 
 

Câu 1. Việc làm nào sau đây người tham gia giao thông phải thực hiện? 

A. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. 

B. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển 

xe tham gia giao thông đường bộ. 

C. Chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của người điều khiển giao thông; nhường đường cho 

người đi bộ, người già, trẻ em, người khuyết tật. 

D. Điều khiển xe đi trên phần đường, làn đường có ít phương tiện tham gia giao thông, 

đội mũ bảo hiểm ở nơi có biển báo bắt buộc đội mũ bảo hiểm. 

Câu 2. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc 

chuông báo hiệu; khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người 

tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét tính từ 

đường ray gần nhất? 

A. 2 mét.                                                                       B. 3 mét. 

C. 4 mét.                                                                       D. 5 mét. 

Câu 3. Khái niệm “phương tiện giao thông thô sơ đường bộ” gồm những phương tiện 

nào dưới đây?   

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, xe máy điện và các 

loại xe tương tự. 

D. Gồm xe đạp, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe ô tô và các xe thô sơ khác do súc vật kéo. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Câu 4. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi không đúng 

phần đường quy định thì bị xử phạt với mức phạt nào dưới đây? 

A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.  

B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.  

C. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. 

D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng. 

Câu 5. Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố phải tuân 

theo các quy định nào sau đây?  

A. Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên trái theo chiều đi của mình. 

B. Chỉ được dừng, đỗ phương tiện tại nơi cho phép và bánh xe gần nhất không được 

cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. 

C. Được phép dừng xe, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, chỗ dành riêng cho xe chữa 

cháy lấy nước.  

D. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên 

kia đường tối thiểu 10 mét.  

Câu 6. Lựa chọn các từ theo thứ tự ở các phương án dưới đây để điền vào chỗ ............. 

sao cho đúng về nội dung "Một số quy định sử dụng làn đường khi tham gia giao thông". 

"Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng ............., 

người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn 

đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và 

..................... 

Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, ..................... phải đi trên làn đường 

bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái. 

Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với ..................... phải đi về bên 

phải". 

A. cọc tiêu – đèn chiếu xa  – xe cơ giới – khoảng cách an toàn. 

B. vạch kẻ phân làn đường – bảo đảm an toàn – xe thô sơ – tốc độ thấp hơn. 

C. dải phân cách – đèn chiếu xa – xe máy chuyên dùng – tốc độ nhanh hơn. 

D. đèn tín hiệu giao thông –  bảo đảm an toàn –   người đi bộ –  tốc độ quy định. 

Câu 7. Người điều khiển xe mô tô trên 50 phân khối bắt buộc phải có đầy đủ giấy tờ 

nào sau đây? 

A. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, giấy khám sức khỏe định kì của cơ 

quan y tế cấp. 

B. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, bảo hiểm tài sản cá nhân và căn 

cước công dân. 

C. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, giấy chứng nhận đăng kí xe và 

giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

D. Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển và giấy kiểm định an toàn kĩ thuật 

và bảo vệ môi trường. 

Câu 8. Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người đang điều khiển xe mô tô, xe gắn máy 

kể cả xe máy điện sử dụng điện thoại di động thì bị xử phạt với mức phạt nào dưới đây? 

A. Phạt từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. 
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B. Phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. 

C. Phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. 

D. Không bị phạt tiền. 

Câu 9. Biển nào báo hiệu phải giảm tốc độ, nhường đường cho xe cơ giới đi ngược 

chiều qua đường hẹp? 

 

 A. Biển 1.                                                                       B. Biển 2. 

C. Biển 3.                                                                       D. Biển 4.  

Câu 10. Theo hướng mũi tên, xe nào được phép đi? 

 

A. Xe mô tô và xe tải.                                                      B. Xe mô tô và xe con. 

C. Xe con và xe tải.                                                          D. Cả ba xe. 

 

PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN 

 

Câu 1. Để nâng cao hiệu quả đối với việc giáo dục an toàn giao thông trong trường 

học, Thầy/Cô hãy xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giáo dục an toàn giao thông cho học sinh 

THPT của trường mình. 

Câu 2. Để học sinh vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào tham gia giao thông 

an toàn, theo Thầy/Cô cần đưa ra những giải pháp nào? Tại sao? 

 

Xe tải 

Xe con 

Xe mô tô 


