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PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
(Em hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất)
Câu 1. Khi tham gia giao thông, hành động nào dưới đây không gây nguy hiểm cho
người lái xe và người tham gia giao thông?
A. Đi xe dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng.
B. Buông cả hai tay hoặc điều khiển phương tiện bằng một tay.
C. Giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ khi muốn rẽ.
D. Đu bám, kéo, hoặc đẩy xe khác trên đường.
Câu 2. Tốc độ tối đa cho phép đối với xe máy điện trên đường bộ không được quá bao
nhiêu km/h?
A. 25 km/h.

B. 40 km/h.

C. 50 km/h

D. 60 km/h

Câu 3. Nhóm biển báo nguy hiểm có đặc điểm nào sau đây?
A. Hình tròn, nền màu xanh lam, trên có hình vẽ màu trắng đặc trưng cho hiệu lệnh.
B. Hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc
cần báo hiệu.
C. Hình chữ nhật hoặc hình vuông hoặc hình mũi tên, nền màu xanh lam.
D. Hình tròn, viền đỏ, nền màu trắng, trên nền có hình vé hoặc chữ số, chữ viết màu đen
thể hiện điều cấm.
Câu 4. Khi gặp hiệu lệnh của người điều khiển giao thông dang ngang hai tay hoặc một
tay, người tham gia giao thông phải thực hiện hành vi nào sau đây?
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A. Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông
phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái của người điều khiển giao
thông được đi.
B. Người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người điều khiển giao thông
dừng lại; người tham gia giao thông ở phía trước và phía sau người điều khiển giao thông được đi.
C. Người tham gia giao thông ở cả phía trước, phía sau, bên trái, bên phải của người
điều khiển giao thông phải giảm tốc và dừng lại trước vạch dừng.
D. Người tham gia giao thông ở cả phía trước, phía sau, bên trái, bên phải của người
điều khiển giao thông phải nhanh chóng tăng tốc và vượt qua nút giao.
Câu 5. Trong các phương án dưới đây, khái niệm “xe đạp điện” được hiểu như thế
nào là đúng?
A. Là xe cơ giới hai bánh, có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 20 km/h.
B. Là xe cơ giới hai bánh, có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h
C. Là xe thô sơ hai bánh, có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25 km/h
D. Là xe thô sơ hai bánh, có lắp động cơ, vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 20 km/h
Câu 6. Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016, người từ đủ 16 tuổi đến
dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên bị phạt bao
nhiêu tiền?
A. Từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng
B. Từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng
C. Từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng
D. Từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng
Câu 7. Chọn và điền các từ còn thiếu vào chỗ …..trong nội dung sau đây.
Để bảo đảm an toàn khi đi qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt mà
không có tín hiệu đèn, rào chắn và tín hiệu thông báo, người tham gia đường bộ phải (1)…….
cả hai phía, khi thấy chắc chắn không có (2) ……. đang đi tới mới được đi qua, nếu thấy có
phương tiện đường sắt đang đi tới thì phải (3)…….. và giữ khoảng cách tối thiểu (4)………
tính từ ray gần nhất và chỉ khi phương tiện đường sắt đã đi qua mới được đi.
A. (1) quan sát – (2) tàu hỏa – (3) tiếp tục đi – (4) 3 mét.
B. (1) quan sát – (2) phương tiện đường sắt – (3) dừng lại – (4) 5 mét.
C. (1) chú ý – (2) phương tiện đường sắt – (3) dừng lại – (4) 3 mét.
D. (1) chú ý – (2) tàu hỏa – (3) tiếp tục đi – (4) 5 mét.
Câu 8 . Biển báo nào dưới đây báo hiệu sắp đi đến đoạn đường đôi có dải phân cách
cứng ở giữa?
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A. Biển 1

B. Biển 2

C. Biển 3

D. Biển 4

Câu 9. Biển nào dưới đây cấm mọi loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, xe mô tô hai
bánh và các loại xe ưu tiên?

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?

A. Xe công an, xe quân sự, xe con + xe mô tô.
B. Xe quân sự, xe công an, xe con + xe mô tô.
C. Xe con + xe mô tô, xe công an, xe quân sự.
D. Xe quân sự, xe con + xe mô tô, xe công an.

PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN
Bạn hiểu thế nào về Văn hóa giao thông? Khi được tham gia hội thảo với nội dung “Học
sinh trung học phổ thông với Văn hóa giao thông”, bạn sẽ chuẩn bị và tham gia những ý kiến
nào với hội thảo?
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