
ĐÂY LÀ NHỮNG CÂU HỎI TÓM TẮT CHO NHỮNG NGƯỜI THI BẰNG LUẬT ĐƯỢC 
BIÊN XOẠN VÀ LƯỢC DỊCH PHẦN NÀO QUA SÁCH LUẬT CỦA DPS TX, HY VỌNG 

PHẦN NÀO SẼ GIÚP QÚI ĐỒNG HƯƠNG THÀNH CÔNG. 
 
2. Hỏi:   Đi bộ trên xa lộ ta phải đi như thế nào? 
  Trả  lời: Đi bộ trên xa lộ ta phải đi bên tay trái đường để thấy dòng xe ngược lại. 
 
3.  Trong tiện lợi đi bộ bạn nên đi như thế nào? 
  Trả  lời: Trong tiện lợi đi bộ bạn nên đi trên lối dành cho người đi bộ. 
 
4.  Hỏi:    Người bộ hành băng ngang qua đường là vi phạm luật Tiểu Bang không? 
 Trả  lời: không. Nhưng không nên làm cản trở xe cộ trên đường. 
 
6.   Hỏi:  Ta phải làm sao khi thấy người bộ hành bước chân xuống đường bạn phải 
 dừng xe lại mặc dù người đó sai luật? 

Trả  lời: Ta phải dừng xe lại một khi người bộ hành bước chân xuống đường bạn 
phải dừng xe lại mặc dù người đó sai luật. 
 

7.   Hỏi:    Bằng lái bị tịch thau ta có nên lái xe hay không?     
Trả  lời: Không! Ta chỉ lái khi nào đạt được lái nếu khi Toà Án cho phẹp. 

 
 8.  Hỏi:     Trong trường hợp nào bằng lái của bạn bị lập tức thu hồi? 
 Trả  lời: Bằng lái của bạn bị lập tức thu hồi khi bạn xữ dụng hoặc lưu trữ bằng giả. 

 
 9.   Hỏi:    Bằng lái của bạn có thể  bị  thu hồi nếu: 
 Trả  lời: 

 (a) bạn là có  bản chất lái xe cẩu thả.   
 (b) Gây tai nạn với thương tích trầm trọng. 
 (c) Lái xe say rượu, say xĩn 
 (d) Vi phạm luật giao thông nhiều lần. 
(e) Từ chối không cho cảnh sát thử độ nhiễm rượu. 
 (f)  Và nhiều lý do hợp lệ khác… 

 
10.   Hỏi:    Về đêm ta nên hạ đèn thấp khi cách xe chạy ngược chiều với khoảng cách 
  bao nhiêu?  

Trả  lời: (a) Về đêm ta nên hạ đèn thấp khi cách xe chạy ngược chiều với   
  khoảng cách 500 feet. 
  (b)Nếu chạy sau xe người ta thì phải hạ đèn khi cách 300 feet.   
 
11. Đèn giao thông: a) Đỏ = Dừng, b) Xanh = chạy 
      Đèn vàng chóp chóp là dấu hiệu gì = Chậm lại và nhường đường. 
  
12.  Hỏi:    Đèn đỏ chóp chóp là dấu hiệu gì?  
 Trả  lời: Dừng lại, quan sát rồi đi (điều này tương xừng như một bảng dừng) 
  

13. Hỏi:    Tới khu vực đèn xanh thì ta phải lưu ý đìều gì?  
Trả  lời: Cẫn thận chạy và nên lưu ý nhìn hai bên đường. 
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14.   Hỏi:    Đèn giao thông xanh có mũi tên và đèn đỏ nghĩa là gì?  
Trả  lời: Ta có thể lái cẫn thận theo hướng mũi tên khi không còn xe đọng lại trên 

 đường. 

 
15.   Hỏi:    Khi nào ta nên mở đèn xe?  

Trả  lời: a) phải mở lên nữa giờ sau khi mặt trời lặng.     
     b)  Nữa giờ trước khi mặt trời mọc. 
 
16.  Hỏi:     Ta nên mở đèn xe bất kỳ lúc nào ngày hay đêm hay khi không nhìn thấy 
 người và xe phía trước với  cách khoảng bao xa?  

Trả  lời: 1000 feet. 
 

17.   Hỏi:    Về đêm bị lòa mắt bỡi ánh đèn của xe ngược chiều ta nên làm gì?  
Trả  lời:  Tránh nhìn thẳng vào xe đó và từ từ chạy thẳng. 

Hỏi:    Tại sao ta nên chạy chậm về đêm? 
 Trả  lời:Ta nên chạy chậm về đêm vì tầm nhìn bị giới hạn. 
 

 
 
18.   Hỏi:    Trong trường hợp khẫn cấp (như xe hư) trên xa lộ ta nên làm gì? 

Trả  lời: ta nên dậu xe vô lề, dựng nắp xe lên và đánh đèn chớp. 
 
19.   Hỏi:    Lái xe trong sương mù ta nên  mở đèn gì?  

Trả  lời: Lái xe trong sương mù ta nên  mở đèn thấp (low beam). 
20.   Hỏi:    Trước khi cua quẹo phải đánh đèn báo hiệu (xi nhan) ít nhất bao xa? 
  Trả  lời: Trước khi cua quẹo phải đánh đèn báo hiệu ít nhất 100 feet. 
 
21.  Hỏi:     Mình có thể đưa vật thể gì đó ra ngoài cửa sổ xe bên trái với chiều dài bao nhiêu? 

Trả  lời: Là 3 inch. 
 
22.   Hỏi:    Trong trường hợp nào mình có thể ra tính hiệu bằng tay, cùi chỏ tay hay 
 các dụng cụ tín hiệu?  

Trả  lời: Mình có thể ra tính hiệu bằng tay, cùi chỏ tay hay các dụng cụ tính hiệu 
 vào những lúc trước khi cua quẹo hay chuyển đổi lane. 

 
23.   Hỏi:    Tốc độ cao nhất cho xe chạy trên xa lộ là bao nhiêu? 

Trả  lời: (a) 70 Mile 1 giờ cho ban ngày  là tốc độ giới hạn của liên bang và một 
số tiểu bang có qui đinh (Texas là một trong nhũng tiểu bang có qui định). 

(b) 60 Mile 1 giờ cho ban ngày là tốc độ giới hạn của liên bang và một số 
tiểu bang không qui đinh. 

 
24.  Hỏi:     Trong hoàn cảnh thuận lợi và xe với 1 thắng tốt xe chạy và thắng ra sao? 

Trả  lời: 
(a) 20 Mile 1 giờ có thể thắng lại 63 feet. 

  (b) 50 Mile 1 giờ có thể thắng lại 229 feet. 
  (c) 70 Mile 1 giờ có thể thắng lại 387 feet. 
 
 
26.  Hỏi:     Phải đậu xe cách xa như thế nào? 



Trả  lời: (a) 20 feet cách ngã đường và lối bộ hành. 
  (b) 15 cách cột nước cứu hỏa.  
  (c) 20 feet cách lối ra vào của trạm cứu hỏa.  
 (d) 75 feet đối diện bên kia đường của trạm cứu hỏa. 
 (e) 30 feet cách bảng YIELD hay bảng STOP.  
 

27.   Hỏi:    Đậu xe song song phải cách lề đường bao xa?  
Trả  lời: Đậu xe phải cách lề đường từ 6 tới 18 inch. 
 

28.   Hỏi:    Đậu xe quay đầu xuống dóc phải làm gì?   
Trả  lời: Ta nên quay bánh lái vào trong lề đường. 
 

28.   Hỏi:    Đậu xe lên dóc phải làm gì?   
Trả  lời: Ta nên quay bánh lái ra lề đường. 
 

29.   Hỏi:    Bắt buộc cài giây an toàn khi nào? 
 Trả  lời: Xe nhà, xe tải trọng lượng không quá 1500 Pound tất cả mọi người 

  trong xe phải cài giây an toàn.  
 
30.  Hỏi:    Trong trường hợp lái xe leo lề phải làm sao?. 

Trả  lời: Giữ vững tay lái cẩn thận quẹo tay lái trở lại mặt đường. 
 
31.  Hỏi:     Phải làm gì  khi lái xe buồn ngũ?  

Trả  lời: Khi lái xe buồn ngũ ta nên ngừng xe lại và ra khỏi xe đi lại lòng vòng. 
 

32.   Hỏi:   Phải làm gì  khi lái xe bị xẹp lóp? ta phải buông chân ra khỏi bàn đạp từ từ 
  thắng lại (cẩn thận tấp xe vô lề nếu ta đang ở lane gần lề). 

Trả  lời: Khi lái xe bị xẹp lóp, ta phải buông chân ra khỏi bàn đạp từ từ thắng lại.  
 
33.   Hỏi:    Lái xe chậm trên sa lộ nhiều lane ta phải lái bên lane nào? 

Trả  lời: Lái xe chậm trên sa lộ nhiều lane ta phải lái bên lane phải. 
 

34.   Hỏi:  Muốn quẹo trái trên đường ba (3) lane 1 chiều, xe phải ở lane nào?  
Trả  lời: Ta phải vô lane trái trước khi quẹo trái. 
 

35. Hỏi: Phải làm gì trong trường hợp lái xe bị trơn trợt trong đường ướt? 
 Trả  lời: Phải buông chân khỏi bàn đạp và lái theo hướng trơn trợt. 
 

36.   Hỏi:    Lái xe trong chuyến đi đường dài, chúng ta nên ngừng lại nghĩ ngơi mỗi lúc  nào?  

Trả  lời: Ta nên ngừng và nghĩ mỗi 2 tiếng hay 100 dặm (khoảng 160 km). 
 

37.   Hỏi:    Bạn sắp tới ngã đường muốn quẹo phải và phát hiện rằng bạn không nằm 
 trong lane quẹo phải thì bạn phải ta phải làm sao?  

Trả  lời:  Ta phải chạy thẳng tới ngã đường khác và tìm lại lối mà mình muốn quẹo. 

 
38.   Hỏi:    Sau khi vượt mặt 1 chiếc xe trên đường 2 lane, và bạn đang chạy trên lane
 đang vượt mặt (trái) điều tốt nhất trước khi trở lại lane phải của mình ta phải làm  sao?   

Trả  lời: Ta nên chạy và chờ cho đến khi nào thấy xe người ta hiện trong kính 
 chiếu hậu giữa, đây là lúc an toàn để ta trở lại lane phải của mình. 



 
 

 
39.   Hỏi:  Ta nên làm gì khi gặp 1 xe Bus chở học sinh ngừng lại cho học sinh lên xuống. 

Trả  lời: Bạn phải ngừng lại và chờ cho đến khi xe BUS khởi động chạy hoặc khi 
 nguời tài xế xe BUS ra tín hiệu cho ta được chạy. 
 
40.   Hỏi: Phải làm gì khi theo sau 1 chiếc xe mà xe đó đang ngừng lại nhường lối cho 
  người bộ hành?  

Trả  lời:  Ta nên dừng theo và chờ cho chừng nào xe đó chạy thì ta mới chạy. 
 
41.   Hỏi:    Bị kẹt sau 1 chiếc xe tải chậm chạp đang lên khu đồi? 

Trả  lời: Bạn phải giữ tư thế phiá sau chạy cho đến nơi đỉnh đồi.  
 

42.   Hỏi:    Phải làm gì khi lái  ra đường cái từ những  khu tư nhân?  
Trả  lời: Ta phải nhường cho các xe khác  và phải nhường cho người đi bộ trên đường. 

 
43.   Hỏi:    Chạy theo sau xe bạn phải giữ khoảng cách ra sao?  

Trả  lời: Ta phải giữ khoảng cách thơì gian hai (2) giây giữa mình và chiếc xe 
mình đang theo. 
 

44.   Hỏi:    Ta nên gọi ai khi gây tai nạn thương tích trong thành phố? 
Trả  lời: Ta nên gọi cảnh sát địa phương. 
 

45.   Hỏi:    Ghế an toàn  cho trẻ em là yêu cầu cần thiết cho những ai? 
Trả  lời:  Ghế an toàn  cho trẻ em là yêu cầu cần thiết cho những trẻ  từ hai 5 
tuổi trở xuống. Và tương xứng 36 inches chiều cao. 
 

46.   Hỏi:    Ta nên làm gì khi gây tai nạn làm thương tích cho một ai đó?  
Trả  lời: Ta phải tìm cách giúp người thương tích và lập tức kêu xe cứu thương. 
 

47.   Hỏi:    Phải làm gì  trong trường hợp đụng phải một chiếc xe đậu không có chủ?  
Trả  lời: Ta phải tìm kiếm chủ xe và để lại thông tin liên lạc của chính mình. 
 

48.  Hỏi:    Khi nào ta không nên lái trên nữa đường trái?  
Trả  lời: khi cách 100 feet tới ngã đường, cầu hay đường rày xe lửa. 
 

49.   Hỏi:    Đang lái xe tốc độ mà có 1 chiếc xe theo sau bấm còi xin qua mặt ta phải sao?  

Trả  lời: Giảm tốc độ và nhường đường cho xe đó qua mặt. 
 

50.   Hỏi:     Ta phải làm gì khi nghe tiếng còi hụ của xe khẩn cấp? 
 Trả  lời: Ta nên tìm cách nhường đường cho xe khẫn cấp đó. 

 
51.  Hỏi:    Tốc độ giới hạn 55 Mile một giờ trên đường là gì? 

Trả  lời: Điều này cho phép ta có thể chạy 55 Mile 1 giờ cả ngày lẫn đêm ( và 
trong hoàn cảnh thuận lợi). 
 
 

52.  Hỏi:   Ta phải làm gì khi uống thuốc theo toa của Bác Sỉ? 



 Trả  lời: Ta nên hỏi bác sỉ bạn có an toàn khi lái xe hay không. 
  
53.  Hỏi:    Những tài xe trở thành đối tượng của những luật bảo hiểm khi tai nạn gây ra 
 tổn thất cho tài sản hay thương tích cho 1 nguời ít nhất bao nhiêu?  
 Trả  lời: Ít nhất 1000 Dollars. 
 
54.   Hỏi:    Muốn tránh tai nạn, người tài xe chủ đọng nên làm gì?   

Trả  lời: Muốn tránh tai nạn, người tài xe chủ đọng nên linh hoạt và lưu ý và cảnh 
giác những nơi có biến cố tai nạn. 
 

55.  Hỏi: Trong trường hợp nào ta nên luôn luôn dừng lại?     
 Trả  lời: Khi công chức giao thông ra lệnh dừng. 
 
56.  Hỏi:    Đường gạch vàng phía bên bạn với những đường kẽ ở giữa có nghĩa gì? 
  Trả  lời: Lưu ý đây là  khu vực cấm vượt mặt xe khác. 
 
57.  Hỏi:    Dự định cho ngày chạy xe tốc độ điều bạn nên lưu tâm là? 

Trả  lời: Tình trạng sức khoẽ, tình trạng của xe, giao thông đường xá và dự báo 
thời tiếc. 

 
58.  Hỏi:    Khi thay đổi địa chỉ bạn nên báo cho Sở Giao Thông An Toàn biết trong 
 vòng bao nhiêu ngày? 

 Trả  lời: Trong vòng 30 ngày. 
 

59.   Hỏi:    Tất cả vi phạm luât giao thông đều được lưu trữ trong hồ sơ Tiểu  
  Bang hay không? 

Trả  lời: Có. 
 

60. Hỏi:     Bạn là người dưới 17 tuổi lái xe say rượu thì sẽ mang hình phạt ra sao?  
Trả  lời: Bằng lái người đó sẽ bị treo bằng cho đến 12 tháng cho lần đầu tiên vi 
phạm. 
 

61.  Hỏi:    Người lái xe nhiễm rượu (ảnh  hưởng bởi rượu bia) sẽ bị phạt ra sao?  
Trả  lời: a) Người trên 21 tuổi sẽ bị phạt lên đến 2000 Dollar cho lần đầu 
tiên vi phạm. Cao hơn nhiều lần cho những lần sau đó. 

b) Người dưới 21 tuổi  phạt lên đến 500 Dollar cho lần đầu tiên vi phạm. 
 

64.  Hỏi:    Là người lái xe say rượu và gây tai nạn chết người thì bạn sẽ bị kết tội gì?  
Trả  lời: Say rượu ngộ sát. 

 
65.  Hỏi:    Mặc dù bạn không say rượu và bạn là người trong tuổi vị thành niên (dưới 21) khi 

 lái xe bị phát hiện có một lượng rượu nhỏ trong người thì bạn sẽ bị gáng tội gì?  
Trả  lời: Lái xe ảnh hưởng bỡi rượu bia trong tuổi vị thành niên. 
 

66.   Hỏi:    Người lái xe từ chối không cho cảnh sát thử độ nhiễm rượu thì sẽ chịu hình 

 phạt gì?  

Trả  lời: (a) Người trên 21 tuổi  sẽ bị treo trong vòng 180 ngày. 
     (b) Và treo bằng 120 ngày  cho người dưới 21 tuổi. 
 



 
67.  Hỏi:     Người tài xế lái xe nhiễm rượu mà từ chối không cho cảnh sát thử độ nhiễm 
 rượu sẽ gặp vấn đề gì? 

Trả  lời: Bằng lái của người đó sẽ bị thu hồi. 
 

68.  Hỏi:    Ảnh hưởng của việc sử dụng cần sa là gì? 
  Trả  lời: Nó làm sai lệch đi sự tập trung, xét đón, khả năng quan sát. 
 
69. Hỏi:    Ảnh hưởng của  rượu bia là gì? 

 Trả  lời: Nó làm người tài xế suy yếu đi khả năng hoạt động, sai lệch sự tập 
  trung và lái xe không an toàn. 

69. Hỏi:   Lái xe không bằng lái và không bảo hiểm thì bị phạt ra sao cho lần đầu tiên vi 

 phạm? 

 Trả lời:  Phạt $200 cho mỗi thứ vi phạm. 
 
 
 

Những ghi chú thêm 

 

Hỏi: Bảng trắng treo phía dưới đèn giao thông “LEFT TURN YIELD ON GREEN”. 

Trả lời: Lưu  ý  cho những xe Quẹo Trái khi đèn xanh nếu có cơ hội. 

 

Đèn ĐỎ nơi ngả đường cho biết  những xe nơi làng (lane) cuối bên tay phải có thể 

  Quẹo Phải khi có cơ hội, điều này tương xừng như một bảng dừng. 

Nếu phía trước có bảng hiệu “NO RIGHT ON RED” thì ta nên chờ khi nào đèn xanh lên 

 mới đi. 

 

 Đèn vàng mũi tên chớp chớp =  chạy theo hướng mũi tên khi có cơ hội. 
 

*Đây là kinh nghiệm thu thập và phần nào lược dịch từ sách DPS TX, không phải  hoàn toàn đề thi lấy 

bằng luật.  

Quyễn sách hướng dẫn luật lái xe của King Salomon Đào thị Hóa có vài phần chưa cập nhật 

nhưng nó khá giúp bà con tìm hiểu rọng rải hơn. 
 
 Xin liên lạc với Thanh qua số 832-885-8076 nếu cần tham khảo thêm hay vào trang nhà 

www.tonydrivingschools.com  nơi đây giúp quí vị nối qua mạng DPS để lấy hẹn thi lái trên mạng. 

 
http://www.txdps.state.tx.us/ 
 

Thành thật cám ơn, và chúc quí vị một tương lai tươi sáng nơi vùng đất tự do Hoa Kỳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tonydrivingschools.com/
http://www.txdps.state.tx.us/


 
 
 
 
 

HÌNH TÁM CẠNH: 

Đặc biệt báo hiệu cho bảng dừng. 

 

 

 

HÌNH CHỮ NHẬT NGANG: 

Hướng dẫn về thông tinh đường xá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HHHASASD     

 

 

 

HÌNH THOI: 

Dùng để cảnh báo có hiện hữu nguy hiễm trên đường hoặc bên 

đường. 

 

 

 

 

H ÌNH CHỮ NHẬT ĐỨNG: 

Báo hiệu chung cho luật lệ giao thông. 

 

 

 

 

 

HÌNH NĂM CẠNH: 

Báo hiệu trước cho trường học và lối băng ngang qua              

trường. 

 

 

 

 

 

HÌNH TRÒN: 

Báo hiệu trước cho giao thông xe lửa. 

 

     TAM GIÁC NGANG: 

     Báo hiệu trước cho khu vực cấm vượt xe 

 

   TAM GIÁC XUỐNG: 

   Đặc biệt cho bảng nhường. 

 

 



 

 

A free copy from  “TONYDRIVINGSCHOOLS.COM” Telephone: 832-885-8076 


