
Thi Thực Hành Lái Xe: 
Những điều cần biết 
Bài thi thực hành lái xe đánh giá khả năng lái xe đúng luật và an toàn của quý 
vị. Một giám thị sẽ ngồi cùng xe để đánh giá khả năng lái xe của quý vị. Họ sẽ 
không cố gây mất tập trung, gây khó khăn hoặc yêu cầu quý vị làm bất kỳ 
điều gì trái pháp luật. 

Tôi sẽ được kiểm tra những kỹ năng gì? 
Quý vị sẽ được kiểm tra các kỹ năng: 

• Khởi động xe. 
• Xuất phát từ lề đường, quý vị có bật xi nhan và chờ đến khi an toàn 

để tham gia giao thông không? 
• Điều khiển phương tiện, quý vị có: 

o Sử dụng chân ga, phanh, vô lăng và các nút điều khiển khác 
đúng cách không? 

o Thay đổi tốc độ để phù hợp với số lượng và tốc độ của các phương 
tiện khác, người đi đường, điều kiện đường xá, điều kiện thời tiết, 
công trình, điều kiện ánh sáng và khoảng cách quý vị có thể nhìn 
thấy phía trước không? 

• Khi tham gia giao thông, quý vị có: 
o Đi đúng làn đường không? 
o Bật xi nhan để chuyển làn không? 
o Chuyển làn cẩn thận không? 
o Giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác đi trước không? 
o Quay đầu và quan sát phía sau trước khi chuyển làn không? 
o Bật xi nhan ở khoảng cách phù hợp trước khi rẽ không? 

• Tuân thủ tín hiệu và biển báo giao thông, quý vị có: 
o Chuyển sang đúng làn mà không cắt làn hoặc lấn làn trái quy 

định không? 
• Khi lái xe qua các điểm giao cắt khó quan sát hoặc đông phương 

tiện, quý vị có: 
o Quan sát kỹ các biển báo, tín hiệu, người đi đường và các 

phương tiện khác không? 
o Nhường đường và giành quyền ưu tiên đúng cách không? 

• Dừng xe 
o Quý vị có dừng xe trơn tru và đúng chỗ không? 
o Quý vị có thể dừng xe nhanh và an toàn trong trường hợp khẩn 

cấp không? 
• Lùi xe 

o Quý vị có quan sát qua vai phải của mình không? 
o Quý vị có thể lùi xe theo đường thẳng không? 
o Quý vị có khả năng kiểm soát hoàn toàn xe của mình không? 

• Đánh giá khoảng cách, quý vị có duy trì khoảng cách an toàn với: 
o Các xe khác khi đi theo hàng hoặc vượt hoặc 
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o Những người đang đi bộ hoặc đạp xe trên đường? 
• Tôn trọng quyền của người khác 

o Quý vị có lịch sự với những người lái xe khác, người đi bộ và 
người đi xe đạp không? 

o Quý vị có hoàn toàn tập trung vào việc lái xe không? 
• Khi thực hiện các thao tác cụ thể, quý vị có thể hoàn thành thành 

công tất cả các thao tác sau không? 
o Bật xi nhan để rẽ phải/trái và đi chậm hoặc dừng xe. (Quý vị 

có thể sử dụng xi nhan trong quá trình thi.) 
o Kiểm tra phản ứng phanh/dừng khẩn cấp – Quý vị sẽ được 

yêu cầu đặt chân vào chân ga và chân phanh nhanh nhất có thể 
khi được yêu cầu dừng xe. 

o Đỗ xe trên đồi – Quý vị sẽ được yêu cầu đỗ xe trong trường hợp 
không có người trông xe. 

o Đỗ xe song song – Quý vị sẽ được yêu cầu lùi xe vào chỗ đậu 
xe, giữa bốn cọc, hai xe hoặc một xe với một phương tiện tưởng 
tượng đậu cách phía sau khoảng ½ chiều dài xe. Có thể không 
được sử dụng các thiết bị hỗ trợ đỗ xe khi thực hiện thao tác đỗ 
xe song song. 

o Mô phỏng việc lùi xe ra khỏi đường hoặc ngõ để tham gia 
giao thông bằng cách sử dụng một góc – Quý vị sẽ được yêu 
cầu lùi xe quanh một góc sang bên phải, càng sát mép đường 
càng tốt và tiếp tục lùi xe an toàn theo đường thẳng cho đến khi 
được yêu cầu dừng lại. 

Điều quan trọng để vượt qua bài thi lái xe là hãy chuẩn bị thật kỹ. 
Đọc Hướng Dẫn Lái Xe của Washington và trên hết là hãy thực hành lái xe. 

Hãy nhớ quý vị cần thực hành cùng với một người lái xe đã có giấy phép. 

Quý vị cần thoải mái khi lái xe trong mọi tình huống giao thông. Hiểu rõ luật 

đường bộ và tuân thủ luật. Khi thi, hãy sử dụng phương tiện mà quý vị quen lái. 

Giống như hầu hết mọi người, quý vị có thể lo lắng đôi chút khi thi thực hành. 

Nếu quý vị đã thực hành và nhớ rõ các mẹo khi lái xe được liệt kê tại đây và 

trong Hướng Dẫn Lái Xe, quý vị sẽ có nhiều cơ hội đỗ trong lần thi đầu tiên. 

Hãy lái xe an toàn và chúc quý vị may mắn! 


