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Choose the correct answer:

Mới

đây,

trong

một

cuộc

(1)

_____________________ bàn về tiếng Anh trong
trường mầm non, bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), cho rằng 0 đến 6
tuổi là giai đoạn “vàng” phát triển trong đời người
nên khuyến khích trẻ (2) _____________ với tiếng
Anh càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, chính bà Nghĩa cũng (3) ________________ việc triển khai cho trẻ làm quen với tiếng
Anh đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi chưa có sự (4) __________________ giữa bậc mầm
non và tiểu học. “Việc dạy ngoại ngữ ở phổ thông của đề án ngoại ngữ bắt đầu từ lớp 3. Vì vậy,
câu hỏi đặt ra là liệu việc cách quãng 3 năm có lãng phí không?” - bà Nghĩa nói.
TS Đặng Lộc Thọ, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương, cho biết hiện thế giới có
gần 60 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính bên cạnh tiếng mẹ đẻ, gần 100 quốc gia sử
dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Vì thế, học ngôn ngữ (5) ________________ nhất hành tinh
này như thế nào cho hiệu quả không chỉ là câu hỏi lớn của mỗi người dân mà còn là vấn đề quan
trọng của (6) ____________________ mỗi nước. Cũng theo ông Thọ, các nghiên cứu trên thế giới
đều chỉ ra rằng (7) _______________ ngôn ngữ là quá trình tự nhiên ở lứa tuổi nhỏ. Mẫu giáo
được coi là giai đoạn thuận lợi nhất để tiếp thu ngoại ngữ do sự hình thành các (8)
______________________ và ghi nhớ tài liệu ngôn ngữ một cách nhanh chóng, trẻ có (9)
_________________ giao tiếp tự nhiên và không có các (10) __________________________ như
sự sợ hãi, ức chế.
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1. A. gặp mặt

B. hội thảo khoa học

C. bàn bạc

D. hội nghị

2. A. tiếp cận

B. tiếp thị

C. tiếp xúc

D. cả A và C đúng

3. A. Thừa thải

B. thừa nhận

C. thừa việc

D. phủ nhận

4. A. liên quan

B. quan hệ

C. quan tâm

D. liên thông

5. A. thông thái

B. thông thường

C. thông dụng

D. phổ cập

6. A. ngành giao thông B. ngành giáo dục

C. ngành xây dựng

D. ngành tài chính

7. A. lĩnh vực

C. lĩnh hội

D. thu phục

B. thu hồi

8. A. quá trình nhận diện
B. quá trình nhận ra
C. quá trình gây cảm hứng
D. quá trình nhận thức
9. A. động lực

B. động cơ

C. cả A và B đúng

10. A. thuận lợi ngôn ngữ
B. rào cản ngôn ngữ
C. tiếp thu ngôn ngữ
D. hấp thụ ngôn ngữ
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D. cả A và B sai
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ANSWER
1.

A

B

C

D

2.

A

B

C

D

3.

A

B

C

D

4.

A

B

C

D

5.

A

B

C

D

6.

A

B

C

D

7.

A

B

C

D

8.

A

B

C

D

9.

A

B

C

D

10.

A

B

C

D
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