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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY           ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                      Môn:  NGUYÊN LÝ CBCN MAC-LÊNIN 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(5,0 đ) 

- Định nghĩa vất chất của Lênin 1,00 
- Phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học với khái niệm vật 
chất được sử dụng trong các khoa học chuyên ngành. 0,75 

- Thuộc tính cơ bản của mọi tồn tại vật chất là tồn tại khách quan. 0,75 
- Vật chất (dưới hình thức tồn tại cụ thể của nó) là nguồn gốc của 
cảm giác, ý thức. 1,00 

- Ý nghĩa:  
   + Khắc phục hạn chế của chủ nghĩa duy vật cũ. 0,50 
   + Khắc phục hạn chế của chủ nghĩa duy tâm trong vấn đề xã hội. 0,50 
   + Khẳng định khả năng nhận thức của con người trong quá trình 
phản ánh hiện thực khách quan. 0,50 

Câu 2 

(5,0 đ) 

        Sản xuất vật chất là một trong những loại hoạt động đặc trưng 
của con người – đó cũng chính là một loại hình hoạt động thực tiễn 
với mục đích cải biến các đối tượng của giới tự nhiên theo nhu cầu 
tồn tại, phát triển của con người và xã hội. Với nghĩa như vậy, sản 
xuất vật chất là một loại hoạt động có tính khách quan, tính xã hội, 
tính lịch sử và tính sáng tạo. 

1,25 

Vai trò SXVC 
      + Sản xuất vật chất giữ vai trò là nhân tố quyết định sự sinh 
tồn, phát triển của con người và xã hội. Mác đã xuất phát từ “con 
người  hiện thực” và đi đến kết luận rằng: tiền đề đầu tiên của mọi 
sự tồn tại của con người, và do đó là tiền đề đầu tiên của mọi quá 
trình lịch sử đó chính là việc “con người ta phải có khả năng sống 
đã rồi mới có thể làm ra lịch sử. nhưng muốn sống được thì trước 
hết cần phải có thức ăn, thức uống, nhà ở, quần áo và một vài thứ 
khác nữa. Như vậy, hành vi lịch sử đầu tiên là việc sản xuất ra 
những tư liệu để thỏa mãn những nhu cầu ấy, việc sản xuất ra bản 
thân đời sống vật chất” 

1,25 

      + Là hoạt động nền tảng làm phát sinh, phát triển những mối 
quan hệ xã hội của con người. Để tiến hành quá trình sản xuất vật 
chất - tức quá trình cải biến giới tự nhiên, con người tất yếu phải 
thiết lập nên những mối quan hệ nhất định với nhau, đó chính là 
những quan hệ sản xuất và trên cơ sở những quan hệ sản xuất này 
mà phát sinh những mối quan hệ xã hội khác: chính trị, xã hội, đạo 
đức, pháp luật…, 

1,25 
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Câu Nội dung Điểm 
     + Cơ sở của sự hình thành, biến đổi và phát triển của xã hội 
loài người. Trong quá trình sản xuất vật chất, con người không 
ngừng làm biến đổi tự nhiên, biến đổi xã hội, đồng thời làm biến 
đổi chính bản thân mình. Sản xuất vật chất không ngừng phát triển. 
Sự phát triển của sản xuất vật chất quyết định sự biến đổi, phát 
triển của các mặt của đời sống xã hội, quyết định phát triển xã hội 
từ thấp đến cao. 

1,25 

 


