Phụ lục 1. Cấp độ nhận thức theo thang đo của Benjamin Bloom
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Lưu ý: sinh viên nên đọc thêm về các mức độ nhận thức Bloom Taxonomy bằng tiếng Việt và
tiếng Anh để hiểu rõ hơn.

