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CUỘC THI TÌM HIỂU AN TOÀN GIAO THÔNG 

“An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp trung học cơ sở  

Dành cho học sinh 

Năm học 2022 - 2023 

(Bài thi gồm 02 phần: Trắc nghiệm và Tự luận) 

 

Họ và tên:  ……………………………...Giới tính  .................................  

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………….  

Trường: ……………………………………………………………….  

Địa chỉ nhà trường:  Phường/xã …………………………………………………. 

 Quận/huyện ……………… Tỉnh/TP……………………… 

Số điện thoại di động: …………………………… Nhà riêng ……………………..  

Email (nếu có):  ……………………………………………………………….  

PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

(Em hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất) 

Câu 1. Hành vi đi xe đạp nào dưới đây vi phạm quy tắc giao thông đường bộ? 

 A. Đi vào phần đường, làn đường dành cho xe đạp, xe thô sơ và đi về phía bên 

phải theo chiều đi của mình. 

B. Sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh khi đang điều khiển 

phương tiện. 

C. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển xe đạp cần giảm tốc độ và có tín 

hiệu báo hướng rẽ. 

D. Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và các hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

Câu 2. Khi đang lên dốc, người ngồi trên xe mô tô có được phép kéo, đẩy theo 

người đang điều khiển xe đạp không? 

A. Chỉ được phép thực hiện khi tất cả đều đội mũ bảo hiểm. 

B. Chỉ được phép thực hiện trên đoạn đường vắng. 

C. Không được phép thực hiện. 

D. Chỉ được phép khi người đi xe đạp đã quá mệt. 
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Câu 3.  Trường hợp nào dưới đây, người lái xe phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và 

chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn? 

A. Khi gặp biển chỉ dẫn trên đường. 

B. Khi gặp biển báo nguy hiểm trên đường. 

C. Khi gặp biển báo hết mọi lệnh cấm. 

D. Khi gặp biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa cho phép. 

Câu 4. Chọn phương án điền các từ còn thiếu trong nội dung mô tả các bước về 

“Đội mũ bảo hiểm an toàn” sau đây.  

“Chọn mũ bảo hiểm vừa với …, bảo đảm …; mở … sang hai bên, đội mũ vào đầu; 

chỉnh dây quai mũ hai bên cho sát phía dưới tai; cài … ôm dưới cằm sao cho có thể luồn 

… giữa cằm và quai mũ.” 

 A. kích cỡ đầu – đạt chuẩn – dây quai mũ – khóa quai mũ – hai ngón tay. 

 B. sở thích – an toàn – dây quai mũ – khóa quai mũ – hai ngón tay. 

 C. kích cỡ đầu – chắc chắn – khóa quai mũ – dây quai mũ – bàn tay. 

 D. sở thích – đạt chuẩn – dây quai mũ – khóa quai mũ – bàn tay. 

Câu 5. Luật Giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe thô sơ, xe cơ giới và 

xe máy chuyên dùng phải đi như thế nào trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường?   

 A. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường phù hợp không gây cản trở 

giao thông, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải. 

 B. Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe thô 

sơ phải đi trên làn đường bên trái. 

 C. Xe thô sơ đi trên làn đường phù hợp không gây cản trở giao thông, xe cơ giới, 

xe máy chuyên dung đi trên làn đường bên phải. 

 D. Xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên 

dùng đi trên làn đường bên trái. 

Câu 6. Theo quy định hiện hành, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển 

xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện sẽ bị xử phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. 

B. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. 

C. Người điều khiển phương tiện bị phạt cảnh cáo. 

D. Người điều khiển phương tiện bị phạt cảnh cáo và bị tạm giữ phương tiện 07 ngày. 
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Câu 7. 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?  

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 phía trước, phía sau, bên trái, bên phải của người 

điều khiển giao thông phải giảm tốc độ và dừng lại trước vạch dừng. 

D. Người tham gia giao thông ở phía trước, phía sau, bên trái, bên phải của người 

điều khiển giao thông phải nhanh chóng tăng tốc và vượt qua điểm giao nhau.  

Câu 8. Biển báo nào dưới đây chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không 

được phép đi vào?  

    

Biển 1      Biển 2             Biển 3 

A. Biển 1;       B. Biển 2; 

C. Biển 3;       D. Cả 3 biển.  

Câu 9. Biển báo nào dưới đây báo hiệu sắp đi đến đoạn đường đôi có dải phân 

cách cứng ở giữa?  

 

A. Biển 1       B. Biển 2 

C. Biển 3       D. Biển 4  
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Câu 10. Trong tình huống dưới đây, theo hướng mũi tên, những hướng nào dưới đây 

người điều khiển xe đạp điện được phép đi? 

 

A. Hướng 1.                                               B. Hướng 2 và 3. 

C. Hướng 1 và 3.                                                         D. Hướng 1, 2 và 3. 

 

 

PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN 

 

1. Theo em, học sinh có văn hóa khi tham gia giao thông được biểu hiện thông qua 

những hành vi, việc làm nào? 

2. Em đã và sẽ làm gì để gương mẫu thực hiện và góp phần nâng cao ý thức văn hóa 

khi tham gia giao thông của các bạn học sinh ở trường em? Hãy phân tích một biện pháp 

mà em thấy hiệu quả nhất? 

 


