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Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 07 

Câu hỏi 1: Khái niệm “người điều khiển giao thông” được hiểu như thế nào là đúng? 

• Là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

• Là người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở 

bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt. 

• Là cảnh sát giao thông. 

• Tất cả các ý nêu trên. 

Câu hỏi 2: Người lái xe phải làm gì khi điều khiển xe ra khỏi đường cao tốc? 

• Phải thực hiện chuyển dần sang làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì cho xe 

chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc. 

• Phải thực hiện chuyển ngay sang các làn đường phía bên phải, nếu có làn đường giảm tốc thì 

phải cho xe chạy trên làn đường đó trước khi rời khỏi đường cao tốc. 

Câu hỏi 3: Trên đường cao tốc, người lái xe phải dừng xe, đỗ xe như thế nào? 

• Không được dừng xe, đỗ xe hoặc chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi đường rộng, nếu dừng, đỗ xe ở 

nơi đường hẹp phải có báo hiệu để người lái xe khác biết. 

• Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định, trường hợp buộc phải dừng xe, đỗ xe không đúng nơi 

quy định thì người lái xe phải đưa xe ra khỏi phần đường xe chạy, nếu không thể được thì phải 

báo hiệu để người lái xe khác biết. 

• Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi đường rộng; trường hợp dừng xe, đỗ xe tại nơi đường hẹp phải 

có báo hiệu để người lái xe khác biết để bảo đảm an toàn. 

Câu hỏi 4: Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ 

người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc? 

• Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy và ôtô. 

• Xe môtô và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế lớn hơn 70km/h. 

• Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 

70 km/h. 
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Câu hỏi 5: Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ ngoài 

việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông còn phải thực hiện những quy định nào dưới 

đây? 

• Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải bật đèn; xe thô sơ phải bật đèn hoặc có vật phát sáng báo 

hiệu; chỉ được dừng xe, đỗ xe ở nơi quy định. 

• Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy trên một làn đường và 

chỉ chuyển làn ở nơi được phép; được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết. 

• Xe máy chuyên dùng phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng; phải cho xe chạy trên một làn 

đường và chỉ chuyển làn ở nơi được phép; được quay đầu xe, lùi xe khi cần thiết. 

Câu hỏi 6: Xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn tham gia giao thông cần tuân thủ quy định 

nào ghi ở dưới đây? 

• Phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép và phải thực hiện các biện pháp 

bắt buộc để bảo vệ đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông. 

• Chủ phương tiện và lái xe chỉ cần thực hiện biện pháp để hạn chế việc gây hư hại đường bộ. 

• Được tham gia giao thông khi cần thiết. 

Câu hỏi 7: Việc nối kéo với xe được kéo trong trường hợp hệ thống hãm của xe được kéo 

không còn hiệu lực thì phải dùng cách nào? 

• Dùng dây cáp có độ dài 10 m. 

• Dùng dây cáp có độ dài 5 m. 

• Dùng thanh nối cứng. 

Câu hỏi 8: Xe kéo rơ-moóc khi tham gia giao thông phải tuân thủ điều kiện nào ghi ở dưới 

đây? 

• Phải có tổng trọng lượng lớn hơn tổng trọng lượng của rơ-moóc hoặc phải có hệ thống hãm có 

hiệu lực cho rơ-moóc. 

• Phải có tổng trọng lượng tương đương tổng trọng lượng của rơ-moóc hoặc phải có hệ thống 

hãm của rơ-moóc. 
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Câu hỏi 9: Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông với 

tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h? 

• Ôtô chở người đến 30 chỗ ngồi (trừ ôtô buýt), ôtô tải có trọng tải dưới 3.500 kg. 

• Ôtô buýt, ôtô sơ mi rơ moóc, ôtô chuyên dùng, xe môtô. 

• Ôtô chở người trên 30 chỗ ngồi (trừ ôtô buýt), ôtô tải có trọng tải từ 3.500 kg trở lên. 

• Ôtô kéo rơ-moóc, ôtô kéo xe khác, xe gắn máy. 

Câu hỏi 10: Hành khách có các quyền gì khi đi trên xe vận tải hành khách? 

• Được vận chuyển theo đúng hợp đồng vận tải, cam kết của người kinh doanh về chất lượng vận 

tải; được miễn cước hành lý với trọng lượng không quá 20 kg và với kích thước phù hợp với 

thiết kế của xe; được từ chối chuyến đi trước khi phương tiện khởi hành và được trả lại tiền vé 

theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

• Được vận chuyển theo đúng hợp đồng vận tải, cam kết của người kinh doanh về vận tải; được 

miễn cước hành lý với trọng lượng không quá 50 kg và với kích thước không quá cồng kềnh; 

được từ chối chuyến đi trước khi phương tiện khởi hành và được trả lại tiền vé. 

• Tất cả các quyền nêu trên. 

Câu hỏi 11: Hành khách có các nghĩa vụ gì khi đi trên xe vận tải hành khách? 

• Mua vé và trả cước, phí vận tải hành lý mang theo quá mức quy định; có mặt tại nơi xuất phát 

đúng thời gian thỏa thuận; chấp hành quy định về vận chuyển; thực hiện đúng hướng dẫn của lái 

xe, nhân viên phục vụ trên xe về các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 

• Được mang theo hành lý, hàng hóa mà pháp luật cấm lưu thông khi đã trả cước, phí vận tải. 

• Không mang theo hành lý, hàng hóa mà pháp luật cấm lưu thông. 

Câu hỏi 12: Trong đô thị, người lái xe buýt, xe taxi khách, xe taxi tải, xe chở hàng phải 

thực hiện những quy định gì ghi ở dưới đây? 

• Người lái xe buýt phải chạy đúng tuyến, đúng lịch trình và dừng đỗ đúng nơi quy định; người 

lái xe chở hàng phải hoạt động đúng tuyến, phạm vi và thời gian quy định đối với từng loại xe. 

• Người lái xe taxi khách, xe taxi tải đón, trả khách, hàng hóa theo thỏa thuận giữa hành khách, 

chủ hàng và người lái xe nhưng phải chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông. 
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• Người lái xe taxi khách, xe taxi tải chỉ được đón, trả khách và hàng hóa tại điểm dừng, đỗ của 

xe buýt. 

Câu hỏi 13: Trong các hành vi dưới đây, người lái xe môtô có văn hóa giao thông phải ứng 

xử như thế nào? 

• Điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình. 

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

• Đi đúng phần đường, làn đường quy định; đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. 

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

Câu hỏi 14: Khi vào số để tiến hoặc lùi xe ôtô có số tự động, người lái xe phải thực hiện các 

thao tác nào để đảm bảo an toàn? 

• Đạp bàn đạp phanh chân hết hành trình, vào số và kiểm tra lại xem có bị nhầm số không rồi 

mới cho xe lăn bánh. 

• Đạp bàn đạp để tăng ga với mức độ phù hợp, vào số và kiểm tra lại xem có bị nhầm số không 

rồi mới cho xe lăn bánh. 

• Cả hai ý nêu trên. 

Câu hỏi 15: Khi nhả phanh tay, người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào? 

• Dùng lực tay phải kéo cần phanh tay về phía sau hết hành trình; nếu khóa hãm bị kẹt cứng phải 

đẩy mạnh phanh tay về phía trước, sau đó bóp khóa hãm. 

• Dùng lực tay phải bóp khóa hãm đẩy cần phanh tay về phía trước hết hành trình; nếu khóa hãm 

bị kẹt cứng phải kéo cần phanh tay về phía sau đồng thời bóp khóa hãm. 

• Dùng lực tay phải đẩy cần phanh tay về phía trước hết hành trình; nếu khóa hãm bị kẹt cứng 

phải đẩy mạnh cần phanh tay vè phía trước, sau đó bóp khóa hãm. 

Câu hỏi 16: Khi động cơ ôtô đã khởi động, muốn điều chỉnh ghế của người lái, người lái xe 

phải điều chỉnh cần số ở vị trí nào? 

• Vị trí N hoặc số 0 

• Vị trí D hoặc số 1 
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• Cả hai ý trên. 

Câu hỏi 17: Hãy nêu công dụng hệ thống phanh của ôtô? 

• Dùng để giảm tốc độ, dừng chuyển động của ôtô và giữ cho ôtô đứng yên trên dốc. 

• Dùng để thay đổi hướng chuyển động và giữ cho ôtô chuyển động ổn định theo hướng xác 

định. 

• Dùng để truyền hoặc ngắt truyền động từ động cơ đến bánh xe chủ động của ôtô. 

Câu hỏi 18: Biển báo nào báo hiệu đường dành cho ôtô? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

Câu hỏi 19: Biển báo nào báo hiệu hết đường dành cho ôtô? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

Câu hỏi 20: Khi gặp biển nào thì các phương tiện không được đi vào, trừ ôtô và môtô? 

 

•Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 
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Câu hỏi 21: Biển nào cho phép được quay đầu xe đi theo hướng ngược lại khi đặt biển 

trước ngã ba, ngã tư? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 22: Biển nào không cho phép rẽ phải? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 23: Khi đến chỗ giao nhau, gặp biển nào thì người lái xe không được cho xe đi 

thẳng, phải rẽ sang hướng khác? 

 

• Đáp án 1. 
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• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 24: Biển nào được đặt trước ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, 

ngã tư đằng sau mặt biển? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 25: Trong trường hợp này, thứ tự xe đi theo nào là đúng quy tắc giao thông? 



 

 

Tải Tài Liệu, Văn Bản, Biểu Mẫu, Hồ Sơ Miễn Phí 

 
 

 

 

 

Tải Tài Liệu, Văn Bản, Biểu Mẫu, Hồ Sơ Miễn Phí 

 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 26: Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 
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Câu hỏi 27: Xe con quay đầu đi ngược lại như hình vẽ có vi phạm quy tắc giao thông 

không? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

Câu hỏi 28: Trong hình dưới đây, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 29: Để điều khiển cho xe đi thẳng, người lái xe phải làm gì để đúng quy tắc giao 

thông? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

Câu hỏi 30: Người lái xe điều khiển cho xe chạy theo hướng nào là đúng quy tắc giao 

thông? 
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•Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

 


