Mẫu Bài Thi Kiến Thức Số 1 – Vietnamese
1. Khi lái xe qua khu vực xây dựng, bạn nên:
a. Lái chậm lại để xem công nhân.
b. Giảm khoảng cách bám theo xe khác.
c. Thận trọng đi qua khu vực xây dựng và không “tò mò nhìn ngó”.
2. Muốn rẽ phải tại góc đường, bạn:
a. Không được đi vào làn đường cho xe đạp.
b. Chỉ nên nhập vào làn đường cho xe đạp nếu bạn dừng xe trước khi rẽ.
c. Phải nhập vào làn đường cho xe đạp trước khi rẽ.
3. Nếu đèn giao thông bị hỏng, bạn phải:
a. Dừng xe, rồi đi tiếp khi thấy an toàn.
b. Dừng xe trước khi vào giao lộ và để cho tất cả những xe khác đi trước.
c. Giảm tốc độ hoặc dừng xe chỉ khi nào cần thiết.
4. Một người đi bộ băng qua làn đường của bạn, nhưng không có vạch kẻ lối
qua đường dành cho người đi bộ. Bạn nên:
a. Đảm bảo rằng người đi bộ này nhìn thấy mình, nhưng tiếp tục lái.
b. Cẩn thận lái xe vòng qua người đi bộ.
c. Dừng và để người đi bộ băng qua đường.
5. Luôn luôn thắt dây an toàn của bạn:
a. Trừ khi xe được sản xuất trước năm 1978.
b. Trừ khi bạn đang đi trên xe limousine.
c. Khi xe được trang bị dây an toàn.
6. Cần thêm khoảng trống phía trước xe tải lớn để:
a. Các lái xe khác nhập vào dòng xe lưu thông trên xa lộ.
b. Lái xe tải dừng xe.
c. Các lái xe khác muốn giảm dần vận tốc.
7. Đường trơn trượt sau khi trời bắt đầu mưa. Khi đường trơn trượt bạn nên:
a. Tránh rẽ nhanh và phanh gấp.
b. Kiểm tra độ ma sát của lốp xe khi đang lên dốc.
c. Giảm khoảng cách mà bạn nhìn phía trước xe ḿnh.
8. Các vụ đâm xe xảy ra thường xuyên hơn khi:
a. Tất cả các xe đều gần như đi cùng tốc độ.
b. Một làn đường có tốc độ lưu thông nhanh hơn các làn đường khác.
c. Một xe đi nhanh hoặc chậm hơn dòng xe lưu thông.
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Mẫu Bài Thi Kiến Thức Số 2 – Vietnamese
1. Khi bạn nhập vào dòng xe lưu thông từ một điểm dừng (từ vỉa hè), bạn:
a. Nên lái chậm hơn các xe khác trong khoảng 200 feet.
b. Cần một khoảng cách đủ rộng để theo kịp tốc độ lưu thông của dòng xe.
c. Nên đợi cho đến khi hai xe đầu tiên đi qua, rồi lái vào làn đường này.
2. Khi vượt qua xe khác, trở lại làn đường của mình sẽ an toàn khi bạn:
a. Không thể nhìn thấy xe khác ngay phía bên phải xe bạn.
b. Nhìn thấy đèn pha của xe khác qua gương chiếu hậu của xe bạn.
c. Đã vượt qua cản trước của xe khác.
3. Giảm đèn pha cho những xe đang chạy đến hoặc khi bạn ở trong phạm vi
300 feet của một chiếc xe:
a. Bạn đang đến gần từ phía sau.
b. Đến từ phía sau bạn.
c. Bạn đã vượt qua.
4. Nếu nhìn thấy biển chỉ dẫn màu cam và trụ hình nón trên xa lộ, bạn phải:
a. Đi chậm lại vì phía trước làn đường sắp hết.
b. Chuẩn bị có công nhân và thiết bị phía trước.
c. Chuyển làn đường và duy trì tốc độ hiện tại của bạn.
5. Quay đầu tại các khu dân cư đúng luật khi:
a. Trên đường một chiều có mũi tên xanh (tín hiệu đèn).
b. Khi không có xe nào ở gần.
c. Băng qua hai vạch đôi liền màu vàng.
6. Bạn đồng ý cho kiểm tra lượng cồn trong máu, hơi thở hoặc nước tiểu:
a. Chỉ khi bạn uống rượu.
b. Bất cứ khi nào bạn lái xe tại California.
c. Chỉ khi bạn bị đâm xe.
7. Khi gặp mũi tên xanh, bạn phải:
a. Nhường quyền ưu tiên cho bất cứ xe nào khác, xe đạp hoặc người đi bộ
đang ở trong giao lộ.
b. Chỉ nhường đường cho người đi bộ trong giao lộ.
c. Đợi bốn giây trước khi tiếp tục.
8. Khi lái xe vào ban đêm trong điều kiện ánh sáng đường lờ mờ, bạn nên:
a. Lái chậm đủ để bạn có thể dừng trong vùng được chiếu sáng bằng đèn
pha của xe mình.
b. Bật đèn pha để nhìn rõ hơn các xe phía trước bạn.
c. Giữ đèn ở bảng đồng hồ sáng để các lái xe khác dễ nhìn thấy bạn.
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