d¿ kÿ thi
vŠ s¿ khôn ngoan trên ÇÜ©ng

M¶t cu¶c vÆn Ç¶ng hÜ§ng dÅn cho công chúng Ç‹ thay Ç°i hành
vi cûa tài x‰, khách b¶ hành và ngÜ©i Çi xe Çåp.

SSQ cûa quš vÎ là gì? Kÿ thi vŠ S¿ Khôn Ngoan Trên ñÜ©ng së cho bi‰t "ThÜÖng SÓ
vŠ S¿ Khôn Ngoan Trên ñÜ©ng." Và, nó cÛng có th‹ cho bi‰t ÇiŠu gì Çó vŠ nhân
cách lái xe cûa quš vÎ.
Khoanh tròn câu trä l©i nào cho bi‰t Çúng nhÃt vŠ hành vi
CÑA QUÝ VÎ trên ÇÜ©ng:
1. Khi xe c¶ tìm cách hòa nhÆp vào làn xe cûa quš vÎ, quš vÎ nên:
A. Chåy sát vào cäng ch¡n cûa chi‰c xe phía trÜ§c và không Ç‹ cho h† xen vào.
B. Nhìn th£ng vŠ phía trÜ§c và giä v© nhÜ không nhìn thÃy h†.
C. Chåy chÆm låi và chØa khoäng trÓng Ç‹ h† có th‹ hòa nhÆp vào.
D. Không ÇiŠu nào nêu trên.
E. TÃt cä nh»ng ÇiŠu ª trên.
Trä l©i: C. Khi các xe dÒn cøc låi và các tài x‰ phäi Çåp th¡ng, xe c¶ phäi dØng gÃp låi .
Khi quš vÎ lái chÆm låi và cho phép các xe khác hòa nhÆp vào, xe c¶ ti‰p tøc chåy.
2. N‰u quš vÎ Çi Ç‰n m¶t bäng dØng và không thÃy bÃt cÙ xe nào khác, quš vÎ nên:
A. DØng låi hoàn toàn.
B. ñi chÆm låi và nhìn cä hai bên trÜ§c khi ti‰n t§i.
C. Bóp còi xe và chåy luôn qua bäng hiŒu.
Trä l©i: A. D¯NG có nghïa là D¯NG låi. Các bäng hiŒu dØng ÇÜ®c Ç¥t ra cho s¿ an toàn
cûa quš vÎ và cûa nh»ng ngÜ©i khác có th‹ bæng qua ch‡ giao lÜu Çó, k‹ cä trÈ em.
3. Nh»ng ngÜ©i chåy xe Çåp chÌ ÇÜ®c phép lái trên ÇÜ©ng dành riêng cho xe Çåp.
A. ñúng
B. Sai.
Trä l©i: Sai. Nh»ng ngÜ©i Çi xe Çåp, v§i ngoåi lŒ dành cho xa l¶ và m¶t sÓ cÀu, có th‹
dùng ÇÜ©ng phÓ cùng cách thÙc nhÜ các xe hÖi, miÍn là h† tuân theo cùng luÆt giao thông
nhÜ các xe hÖi.
4. N‰u quš vÎ muÓn bæng qua ÇÜ©ng mà không có ÇÜ©ng dành riêng cho ngÜ©i Çi b¶:
A. Chåy vøt qua.
B. BÜ§c ra ÇÜ©ng và ÇÜa tay lên Ç‹ ch¥n xe c¶.

C. ñi Ç‰n ngã tÜ gÀn nhÃt và bæng qua khi thÃy an toàn, tÓt hÖn là ª lÓi dành bæng qua
ÇÜ©ng cho ngÜ©i Çi b¶.
Trä l©i: C. Không bao gi© tìm cách bæng qua ÇÜ©ng n‰u quš vÎ không ª tåi m¶t ngã tÜ.
Và dùng ch‡ Çi b¶ bæng qua ÇÜ©ng khi nào có th‹ ÇÜ®c.
5. ñiŠu nào sau Çây ÇÜ®c coi là không an toàn khi lái xe?
A. Nói chuyŒn qua ÇiŒn thoåi.
B. ˆn bánh mì sæn ušch.
C. Nh¡m m¡t låi.
D. TÃt cä nh»ng ÇiŠu ª trên.
E. Không ÇiŠu nào nêu trên.
Trä l©i: D. Nói chuyŒn trên ÇiŒn thoåi và æn uÓng là hai nguyên nhân thông thÜ©ng nhÃt
gây ra tai nån. Và n‰u quš vÎ mŒt mÕi, ÇØng nh¡m m¡t- chÌ cÀn t¡p xe vào và nghÌ ngÖi.
Quš vÎ së mØng vì Çã làm ÇiŠu này.
6. Khi ti‰n t§i m¶t ngã tÜ và Çèn chuy‹n sang màu vàng, quš vÎ nên:
A. ñåp ga và cÓ vÜ®t qua Çèn giao thông.
B. Ti‰p tøc lái cùng m¶t tÓc Ç¶ Ç‹ xem Çèn có Ç°i hay không và Çåp th¡ng.
C. Lái chÆm låi và dØng låi tØ tØ.
Trä l©i: C. ñØng liŠu mång vÜ®t qua Çèn giao thông. Lái trong s¿ ki‹m soát và lái chÆm
låi khi thÃy Çèn vàng. ñiŠu này thì an toàn hÖn... và b§t cæng th£ng hÖn. Nên nh§ ÇiŠu
này: møc tiêu là Çi tØ ñi‹m A t§i ñi‹m B và gi» cho AN TOàN n‰u có th‹ ÇÜ®c,
KHÔNG ÇÜ®c lái nhanh quá.
7. Lái nhanh là:
A. M¶t cách thÙc rÃt tÓt Ç‹ bÕ qua m¶t ngày ThÙ Bäy ( phäi Çi h†c TrÜ©ng Dåy Lái Xe!).
B. Không bao gi© OK.
C. OK, miÍn là nh»ng ngÜ©i khác làm ÇiŠu này.
D. A & B.
E. Không ÇiŠu nào nêu trên.
Trä l©i: D. Lái quá tÓc Ç¶ là vi phåm luÆt, m¥c dù nh»ng ngÜ©i khác làm ÇiŠu này. Và,
n‰u quš vÎ bÎ phåt, quš vÎ có th‹ phäi h†c nguyên m¶t ngày ThÙ Bäy trong TrÜ©ng Dåy
Lái Xe. Quan tr†ng hÖn cä, lái quá tÓc Ç¶ thì nguy hi‹m. N‰u quš vÎ quan tâm Ç‰n c¶ng
ÇÒng cûa mình, hãy tuân theo luÆt giao thông. Nên nh§: cách lái xe cûa quš vÎ là s¿ phän
änh vŠ s¿ tôn tr†ng cûa quš vÎ ÇÓi v§i c¶ng ÇÒng này.
8. Khi lái xe trong khu xóm quš vÎ nên:
A. Giäm tÓc Ç¶.
B. Lái xe v§i s¿ tôn tr†ng nh»ng ngÜ©i sÓng ª Çó.
C. Coi chØng trÈ em và thú vÆt.
D. TÃt cä nh»ng ÇiŠu ª trên.

Trä l©i: D. M¶t khu xóm không phäi là nÖi Ç‹ lái nhanh. Có nhiŠu ÇiŠu rÃt là nguy hi‹m.
Xin lái xe cÄn thÆn trong bÃt cÙ khu xóm nào - không phäi chÌ khu xóm cûa mình - và
phäi coi chØng trÈ em và thú vÆt.
9. LuÒng xe c¶ së thông suÓt hÖn khi:
A. Các tài x‰ Ç°i làn xe chåy thÜ©ng xuyên.
B. Các tài x‰ gi» m¶t tÓc Ç¶ ÇŠu Ç¥n.
C. Các tài x‰ lái bám ch¥t vào Çuôi nhau.
D. Các tài x‰ lái tän mác và chØa m¶t khoäng trÓng gi»a nh»ng chi‰c xe chåy.
E. A & C.
F. B & D.
Trä l©i: F. BÃt cÙ ÇiŠu gì khi‰n cho quš vÎ ho¥c nh»ng ngÜ©i khác phäi Çåp th¡ng, làm
cho m†i ngÜ©i phäi th¡ng và ngÜng luÒng xe c¶ låi. Khi quš vÎ chØa khoäng trÓng và lái
v§i tÓc Ç¶ ÇŠu Ç¥n, các tài x‰ có th‹ ÇiŠu chÌnh m¶t chút cho tÓc Ç¶ và vÎ trí cûa h† trên
ÇÜ©ng xá m¶t cách an toàn, cho phép luÒng xe c¶ ti‰p tøc chåy m¶t cách thông suÓt.
10. Khi bæng qua ÇÜ©ng trên lÓi dành riêng cho ngÜ©i Çi b¶:
A. DØng låi khi thÃy Çèn hiŒu có bàn tay màu ÇÕ Çang nhÃp nháy.
B. Không bao gi© ÇÜ®c cho là tài x‰ nhìn thÃy quš vÎ; nhìn th£ng vào m¡t h†.
C. OK khi vÜ®t Çèn ÇÕ, miÍn là quš vÎ không thÃy xe nào Çang chåy t§i.
D. Không cÀn phäi nhìn hai bên, quš vÎ có quyŠn Üu tiên.
Trä l©i: B. M¥c dÀu quš vÎ Çang ª trong lÓi Çi dành cho ngÜ©i Çi b¶, tài x‰ có th‹ không
nhìn thÃy quš vÎ. Khi nào quš vÎ nhìn th£ng vào m¡t h†, quš vÎ có th‹ ch¡c ch¡n là mình
ÇÜ®c ngÜ©i ta nhìn thÃy. Và Çèn hiŒu có bàn tay màu ÇÕ Çang nhÃp nháy là Ç‹ báo cho
quš vÎ bi‰t Çèn së Ç°i màu. N‰u quš vÎ Çã b¡t ÇÀu bæng qua ÇÜ©ng, hãy Çi th£ng qua phía
ÇÜ©ng bên kia.
11. N‰u có ngÜ©i nào chåy c¡t ngang qua quš vÎ trong luÒng xe chåy, quš vÎ nên:
A. ñu°i theo h† và c¡t ngang låi.
B. ñu°i theo h† và trØng m¡t nhìn h†.
C. ñu°i theo h† và bám sát Çuôi h†.
D. BÕ qua và lái m¶t cách có trách nhiŒm.
Trä l©i: D (cho Duh). Trä ÇÛa vŠ cách lái xe Äu b¢ng m¶t cách lái xe Äu khác së gây ra
viŒc lái xe Äu thêm. Hãy bÕ qua, månh ai ngÜ©i Çó Çi và lo cho công chuyŒn cûa mình
nhÜ th‹ không có chuyŒn gì xäy ra.
12. Tåi m¶t khu v¿c trÜ©ng h†c luÆt lŒ ª Çó là:
A. Lúc nào cÛng phäi gi» 25 D¥m M¶t Gi©.
B. Lái 25 D¥m M¶t Gi© khi quš vÎ nhìn thÃy trÈ em Çang Çi t§i trÜ©ng.
C. Lái ª bÃt cÙ tÓc Ç¶ nào Çã ÇÜ®c niêm y‰t.
D. Lái 25 D¥m M¶t Gi© khi quš vÎ nhìn thÃy trÈ em ª trên sân chÖi.

Trä l©i: B. "Khi có s¿ hiŒn diŒn cûa trÈ em" có nghïa là khi các em Çang Çi t§i trÜ©ng
ho¥c bæng qua ÇÜ©ng. Nên nh§ r¢ng các em có th‹ không chú š khi bæng qua ÇÜ©ng, vì
th‰ ÇiŠu quan tr†ng quš vÎ phäi chú š t§i các em. Xin lái m¶t cách an toàn xung quanh
các trÜ©ng h†c cûa chúng ta!
13. M¶t ngÜ©i lái xe giÕi là ngÜ©i:
A. Có th‹ luÒn lách trong luÒng xe c¶ giÓng nhÜ Công ThÙc M¶t ngÜ©i lái.
B. Không bao gi© bÎ phåt.
C. Lái tuân theo luÆt lŒ và n‹ tr†ng nh»ng ngÜ©i khác.
D. Không bao gi© bÎ tai nån xe hÖi.
Trä l©i: C. Lái giÕi mà không bi‰t tôn tr†ng không phäi là m¶t tài x‰ giÕi. Và n‰u quš vÎ
không bao gi© bÎ phåt ho¥c không bao gi© bÎ tai nån, có lë quš vÎ th¿c ra chÌ là may m¡n.
10 -13 Các câu trä l©i Çúng
Chúc mØng - Quš vÎ Çáng là m¶t giäng viên vŠ dåy lái xe!
7 -9 Các câu trä l©i Çúng
Hãy cÙ làm tÓt nhÜ vÆy - Quš vÎ có thói quen lái xe tÓt.
4 -6 Các câu trä l©i Çúng
ñi th£ng t§i DMV Ç‹ thi lái xe!
0 -3 Các câu trä l©i Çúng
Chúng tôi ÇŠ nghÎ là quš vÎ nên dùng phÜÖng tiŒn chuyên chª công c¶ng?
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