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Câu hỏi 

Em đồng ý hoặc không đồng ý với những việc làm nào dưới đây ? Vì sao ? 

a) Bắt chước kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh ; 

b) Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới ; 

c) Chỉ xem phim, truyện của nước ngoài; không xem phim, truyện của Việt Nam ; 

d) Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng ở Việt Nam ; 

đ) Chỉ dùng hàng ngoại, chê hàng của Việt Npm ; 

e) Không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam ; 

g) Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác ; 

h) Dùng tiếng Việt xen lẫn tiếng nước ngoài. 
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Em đồng ý với các ý kiến (b), (d), (h). 

Bởi vì, trong quá trình giao lưu hội nhập như ngày nay việc tìm hiểu phong tục tập quán của 

các nước khác là một điều nên làm và không thể thiếu; việc học hỏi công nghệ sản xuất hiện 

đại để ứng dụng ở Việt Nam là rất cần thiết trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa 

đất nước, đất nước bước vào thời kì hội nhập và phát triển ngoài việc học tập trau dồi vốn 

tiếng Việt, chúng ta không thể không học tiếng nước ngoài, nếu không học, không biết thì 

không thể học hỏi, giao lưu phát triển được. 

Em không đồng ý với ý kiến (a), (c), (đ), (e), (g) 

Bởi vì, những ý kiến đó chứng tỏ không tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác; các ý kiến (g), 

không có lòng tự tin dân tộc, các ý kiến (c), (đ), (e) và học hỏi không có chọn lọc ý kiến (a). 
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