
SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1 DỄ HAY KHÓ? 

ARE LEVEL A1 MOTORCYCLE DRIVING THEORY TESTS EASY OR DIFFICULT?   

 
Tác giả: Nguyễn Xuân Trung  

 
Trường Cao đẳng Giao thông Huế; nxtrung.gtvthue@gmail.com               

 

Tóm tắt: 

Mô tô hạng A1 là phương tiện giao thông phổ biến tại Việt Nam. Hàng năm có hàng triệu người 
tham gia học và sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng này. Kết quả phân tích độ khó bộ đề trắc 
nghiệm dùng cho sát hạch lý thuyết lái xe mô tô hạng A1cho thấy, chỉ có 1/148 câu ở mức trung 
bình, còn lại 147/148 câu là dễ. Trong đó, có thể chia ra bốn mức nhỏ gồm 9 câu “tương đối dễ”, 
28 câu “dễ”, 51 câu “rất dễ” và 59 câu “hoàn toàn dễ”. Như vậy, sát hạch lý thuyết đối với người  
học lái xe mô tô hạng A1 là rất dễ dàng. Kết quả này khá tương thích với một phân tích định tính 
về độ khó đã được thực hiện trước đây và với tỷ lệ đạt sát hạch trung bình năm. Từ đó, có thể 
cho rằng yêu cầu về năng lực có được sau khi học xong của người lái xe mô tô hạng A1 là rất dễ 
dàng. Vì vậy, rất cần phải xem xét điều chỉnh về cả mục tiêu, tiến trình dạy học và sát hạch. 
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Abstrac: 

Motorcycle is a popular transport means in Vietnam. Every year, millions of learners attend 
driving courses to test and receive level A1 driver’s licenses. The analysis result about the levels 
of difficulty of multiple choice questions used for level A1 motorcycle driving theory tests shows 
that there is only 1/148 questions is at average level, 147/148 are easy. Particularly, the questions 
can be classified into 4 small levels: 9 are rather easy, 28 easy, 51 very easy and 59 completely 
easy. It is explained that theory tests for level A1 motorcycle learners are very easy. This result is 
almost compatible with a qualitative analysis about the levels of difficulty carried out before and 
with average test passing rate each year. Thereby, it is affirmed that the requestfor capacity for 
level A1 motorcycle driving learners is very easy. Therefore, it is very necessary to reconsider 
and adjust objectives, teaching process and tests.  
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