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Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô - Bộ đề 13 

Câu hỏi 1: Khái niệm “đường cao tốc” được hiểu như thế nào là đúng? 

• Là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe chạy hai chiều riêng biệt; 

không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục 

vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở 

những điểm nhất định. 

• Là đường chỉ dành cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách chia đường cho xe 

chạy hai chiều ngược nhau riêng biệt; không giao cắt cùng mức với đường khác; bố trí đầy đủ 

trang thiết bị phục vụ bảo đảm giao thông, an toàn và rút ngắn thời gian hành trình. 

Câu hỏi 2: Người điều khiển xe môtô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy có được phép sử dụng 

xe để kéo, đẩy các xe khác, vật khác khi tham gia giao thông không? 

• Được phép. 

• Tuỳ trường hợp. 

• Không được phép. 

Câu hỏi 3: Người ngồi trên xe môtô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông 

không được thực hiện những hành vi nào dưới đây? 

• Đội mũ bảo hiểm và cài quai đúng quy cách. 

• Sử dụng ô; bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác. 

• Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; các hành vi khác gây mất trật tự an toàn 

giao thông. 

Câu hỏi 4: Người ngồi trên xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia 

giao thông có được mang, vác vật cồng kềnh hay không? 

• Được mang, vác tuỳ trường hợp cụ thể. 

• Không được mang, vác. 

• Được mang, vác nhưng phải đảm bảo an toàn. 
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Câu hỏi 5: Khi điều khiển xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe gắn máy, những hành vi 

nào không được phép? 

• Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba 

bánh; chạy quá tốc độ quy định. 

• Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác và chở vật cồng kềnh; để chân chống quẹt xuống đất 

và các hành vi khác gây mất trật tự an toàn giao thông. 

• Chạy đúng tốc độ quy định và chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ. 

Câu hỏi 6: Việc họp chợ, tụ tập đông người trái phép, thả rông súc vật trên đường bộ có 

được phép hay không? 

• Không được phép. 

• Được phép. 

• Được phép trong một số trường hợp cụ thể. 

Câu hỏi 7: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của ai? 

• Là trách nhiệm của ngành Giao thông vận tải và ngành Công an. 

• Là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

• Là trách nhiệm của cảnh sát giao thông. 

Câu hỏi 8: Người tham gia giao thông phải chấp hành quy tắc nào dưới đây? 

• Phải đi bên trái của đường đi, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành biển 

báo hiệu đường bộ; ôtô có trang bị dây an toàn thì người lái xe phải thắt dây an toàn. 

• Phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp 

hành hệ thống báo hiệu đường bộ; xe ôtô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi 

hàng ghế phía trước trong xe ôtô phải thắt dây an toàn. 

Câu hỏi 9: Trên đường bộ trong khu vực đông dân cư, xe môtô hai bánh, xe gắn máy tham 

gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu? 

• 60 km/h. 

• 50 km/h. 



 

 

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

 
 

 

 

 

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

 

• 40 km/h. 

• 30 km/h. 

Câu hỏi 10: Người thuê vận tải hàng hóa có các nghĩa vụ gì theo quy định được ghi ở dưới 

đây? 

• Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ hợp pháp về hàng hóa trước khi giao hàng hóa cho người kinh 

doanh vận tải; đóng gói hàng hóa đúng quy cách, ghi ký hiệu, mã hiệu hàng hóa đầy đủ, rõ ràng; 

giao hàng hóa cho người kinh doanh vận tải đúng thời gian, địa điểm và nội dung khác ghi trong 

giấy gửi hàng. 

• Thanh toán đủ cước, phí vận tải và chi phí phát sinh cho người kinh doanh vận tải; cử người áp 

tải hàng hóa trong quá trình vận tải đối với loại hàng hóa bắt buộc phải có người áp tải. 

Câu hỏi 11: Người lái xe vận tải hàng hóa cần thực hiện những nhiệm vụ gì ghi ở dưới đây? 

• Thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung hợp đồng giữa chủ phương tiện với chủ hàng trong 

việc vận chuyển và bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển; không chở hàng cấm, không 

xếp hàng quá trọng tải của xe, quá trọng tải cho phép của cầu, đường. 

• Khi vận chuyển hàng quá khổ, quá tải, hàng nguy hiểm, hàng siêu trường, siêu trọng phải có 

giấy phép, phải tôn trọng và thực hiện nghiêm ngặt những quy định về vận chuyển hàng quá khổ, 

quá tải, hàng siêu trường, siêu trọng, hàng nguy hiểm. 

Câu hỏi 12: Người lái xe kinh doanh vận tải cần thực hiện những công việc gì ghi ở dưới 

đây để thường xuyên rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp? 

• Phải yêu quý xe, quản lý và sử dụng xe tốt; bảo dưỡng xe đúng định kỳ; thực hành tiết kiệm vật 

tư, nhiên liệu; luôn tu dưỡng bản thân, có lối sống lành mạnh, tác phong làm việc công nghiệp. 

• Nắm vững các quy định của pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, lái xe an toàn; coi hành 

khách như người thân, là đối tác tin cậy; có ý thức tổ chức kỷ luật và xây dựng doanh nghiệp 

vững mạnh; có tinh thần hợp tác, tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp. 

Câu hỏi 13: Ngoài các phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa, người lái xe cần phải 

có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp gì ghi ở dưới đây? 

• Tính tổ chức, kỷ luật, tuân thủ pháp luật; có tác phong làm việc công nghiệp, giúp đỡ mọi 

người. 
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• Độc lập công tác và có tinh thần khắc phục khó khăn. 

Câu hỏi 14: Người lái xe cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ, không phân biệt làn 

đường, vạch phân làn, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường một 

chiều được coi là hành vi nào trong các hành vi sau đây? 

• Là bình thường. 

• Là thiếu văn hóa giao thông. 

• Là có văn hóa giao thông. 

Câu hỏi 15: Khi động cơ ôtô đã khởi động, bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ 

dưới đây, báo hiệu tình trạng như thế nào của xe ôtô? 

 

• Cửa xe đóng chưa chặt. 

• Có cửa xe chưa đóng. 

• Bộ nạp ắc quy gặp sự cố kỹ thuật. 

• Dầu bôi trơn bị thiếu. 

Câu hỏi 16: Hãy nêu yêu cầu về an toàn kỹ thuật đối với bánh xe lắp cho ôtô? 

• Đúng số lượng, đủ áp suất, đúng cỡ lốp của nhà sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật quy định, lốp 

bánh dẫn hướng hai bên cùng kiểu hoa lốp, chiều cao hoa lốp đồng đều, không sử dụng lốp đắp, 
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lốp không mòn đến đầu chỉ báo độ mòn của nhà sản xuất, không nứt, vỡ, phồng rộp làm hở lớp 

sợi mành. 

• Vành, đĩa vành đúng kiểu loại, không rạn, nứt, cong vênh; bánh xe quay trơn, không bị bó kẹp 

hoặc cọ sát vào phần khác, moay ơ không bị rơ; lắp đặt chắc chắn, đủ các chi tiết kẹp chặt và 

phòng lỏng. 

Câu hỏi 17: Âm lượng của còi điện lắp cho ôtô (đo ở độ cao 1,2 m với khoảng cách 2 m tính 

từ đầu xe) là bao nhiêu? 

• Không nhỏ hơn 90 dB (A), không lớn hơn 115 dB (A). 

• Không nhỏ hơn 80 dB (A), không lớn hơn 105 dB (A). 

• Không nhỏ hơn 70 dB (A), không lớn hơn 90 dB (A). 

Câu hỏi 18: Biển nào báo "Hết đoạn đường ưu tiên?" 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 19: Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi 

giao nhau? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 20: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 21: Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 22: Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 23: Khi gặp biển nào, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý xe đi ngược chiều, xe đi 

ở phía đường bị hẹp phải nhường đường cho xe đi ngược chiều? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 24: Trong trường hợp này, xe nào được quyền đi trước? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

Câu hỏi 25: Theo tín hiệu đèn, xe tải đi 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. 

Câu hỏi 26: Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? 

 

• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 27: Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

• Đáp án 4. 

Câu hỏi 28: Trong các trường hợp này, xe nào đỗ 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: Xe nào được quyền đi trước? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3. 

Câu hỏi 30: Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được? 
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• Đáp án 1. 

• Đáp án 2. 

• Đáp án 3 

 


