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Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 02 

Câu hỏi 1: Khái niệm “công trình đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng? 

• Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc 

tiêu. 

• Rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, cột cây số, tường, kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm 

tra trọng tải xe, trạm thu phí và các công trình, thiết bị phụ trợ khác. 

• Đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trong khu vực nhà ga đường sắt, cảng hàng không. 

Câu hỏi 2: Khái niệm “phần đường xe chạy” được hiểu như thế nào là đúng? 

• Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại. 

• Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải đất dọc hai bên 

đường để bảo đảm an toàn giao thông. 

• Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, các công trình, thiết bị 

phụ trợ khác và dải đất dọc hai bên đường để bảo đảm an toàn giao thông. 

Câu hỏi 3: Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ, người lái xe nên chọn cách 

xử lý như thế nào cho phù hợp? 

• Tăng tốc độ kết hợp với nghe nhạc để đi tiếp. 

• Dừng xe và nghỉ cho đến khi hết buồn ngủ. 

• Sử dụng một ít rượu và bia để hết buồn ngủ và đi tiếp. 

Câu hỏi 4: Trên đường cao tốc, người lái xe xử lý như thế nào khi vượt quá lối ra của 

đường định rẽ? 

• Quay xe, chạy trên lề đường bên phải và rẽ khỏi đường cao tốc. 

• Lùi xe sát lề đường bên phải và rẽ khỏi đường cao tốc. 

• Tiếp tục chạy đến lối ra tiếp theo. 

Câu hỏi 5: Khi phát hiện hành vi giả khai báo mất hoặc tẩy xóa, làm sai lệch các thông tin 

trên giấy phép lái xe; sử dụng giấy phép lái xe hoặc đổi hồ sơ lái xe giả; có hành vi cố tình 

gian dối để được đổi, cấp mới, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị cơ quan quản lý thu hồi 
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bằng lái và hồ sơ gốc còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, người lái xe không được 

cấp bằng trong thời gian bao lâu? 

• 5 năm. 

• 3 năm. 

• 2 năm. 

Câu hỏi 6: Người lái môtô xử lý như thế nào khi cho xe môtô phía sau vượt? 

• Lái xe vào lề đường bên phải và giảm tốc độ để xe phía sau vượt qua. 

• Lái xe vào lề đường bên trái và giảm tốc độ để xe phía sau vượt qua. 

• Lái xe vào lề đường bên phải và tăng tốc độ để xe phía sau vượt qua. 

Câu hỏi 7: Khi ôtô đi ngược chiều đến rất gần, ôtô phía sau cùng chiều cố tình vượt, người 

lái xe xử lý như thế nào? 

• Giữ nguyên làn đường và tăng tốc độ. 

• Giảm tốc độ và lái xe sát vào lề đường bên phải. 

• Tiếp tục chạy mà không giảm tốc độ. 

Câu hỏi 8: Khi ôtô bị hỏng tại vị trí giao nhau giữa đường bộ và đường sắt, người lái xe xử 

lý như thế nào? 

• Nhanh chóng đưa ôtô ra khỏi đường sắt hoặc tìm cách báo hiệu để đoàn tàu dừng lại. 

• Đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại vị trí ôtô bị hỏng để đoàn tàu dừng lại. 

• Cả hai ý nêu trên. 

Câu hỏi 9: Trong các trường hợp dưới đây, để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, 

người lái xe môtô cần thực hiện như thế nào? 

• Phải đội mũ bảo hiểm có cài quai đúng quy cách, mặc quần áo gọn gàng. 

• Không sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính). 

• Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh. 

• Tất cả các ý nêu trên. 
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Câu hỏi 10: Người lái xe phải giảm tốc độ thấp hơn tốc độ tối đa cho phép đến mức không 

nguy hiểm trong các trường hợp nào dưới dây? 

• Có biển báo nguy hiểm. 

• Có biển cấm dừng xe, đỗ xe. 

• Có biển báo cấm vượt. 

• Câu hỏi 11: Hình nào dưới đây biểu hiện hàng chuyên chở là chất lỏng? 

 

•  Hình 1. 

• Hình 2. 

Câu hỏi 12: Khi xảy ra tai nạn giao thông, có người bị thương nghiêm trọng, người lái xe 

và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì? 

• Thông báo vụ tai nạn đến cơ quan thi hành pháp luật. 

• Nhanh chóng lái xe gây tai nạn hoặc đi nhờ xe khác ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. 

• Thực hiện sơ cứu ban đầu trong trường hợp khẩn cấp. 

Câu hỏi 13: Khi điều khiển tăng số, người lái ôtô cần chú ý những điểm gì? 

• Không được nhìn xuống buồng lái, cần phải tăng thứ tự từ thấp đến cao, phối hợp các động tác 

phải nhịp nhàng, chính xác. 
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• Không được nhìn xuống buồng lái, cần phải tăng thứ tự từ thấp đến cao, phối hợp các động tác 

phải nhịp nhàng, vù ga phải phù hợp với tốc độ. 

Câu hỏi 14: Khi điều khiển xe giảm số, người lái xe cần chú ý những điểm gì? 

• Không được nhìn xuống buồng lái, cần phải giảm thứ tự từ cao đến thấp, phối hợp các động tác 

phải nhịp nhàng chính xác. 

• Không được nhìn xuống buồng lái, cần phải giảm thứ tự từ cao đến thấp, phối hợp các động tác 

phải nhịp nhàng, chính xác, vù ga phải phù hợp với tốc độ. 

Câu hỏi 15: Để giảm tốc độ khi ôtô đi xuống đường dốc dài, người lái xe phải thực hiện các 

thao tác nào? 

• Nhả bàn đạp ga, đạp ly hợp hết hành trình, đạp mạnh phanh chân để giảm tốc độ. 

• Nhả bàn đạp ga, về số thấp, đạp phanh chân với mức độ phù hợp để giảm tốc độ. 

• Nhả bàn đạp ga, tăng lên số cao, đạp phanh chân với mức độ phù hợp để giảm tốc độ. 

Câu hỏi 16: Khi lái xe ôtô trên mặt đường có nhiều “ổ gà”, người lái xe phải thực hiện thao 

tác như thế nào? 

• Giảm tốc độ, về số thấp và giữ đều ga. 

• Tăng tốc độ cho xe lướt qua nhanh. 

• Cả hai ý nêu trên. 

Câu hỏi 17: Dải phân cách trên đường bộ có những loại nào? 

• Loại cố định. 

• Loại di động. 

Câu hỏi 18: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 19: Biển nào báo hiệu đường hai chiều? 

  

• Đáp án 1. 
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• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 20: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 21: Biển nào báo hiệu cầu vượt liên thông? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 22: Biển nào báo hiệu chú ý chướng ngại vật? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 23: Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn? 

  

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 24: Biển số 1 có ý nghĩa gì? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 25: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 
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• Đáp án 3. 

Câu hỏi 26: Xe của bạn được đi theo hướng nào trong trường hợp này? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 27: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 28: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? 

 

• Đáp án 1. 
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• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 29: Bạn xử lý như thế nào trong trường hợp này? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 30: Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

 


