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            BỘ XÂY DỰNG                                         ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                              ĐỀ THI HẾT MÔN BẬC TRUNG CẤP 
                                                                                             Môn: CHÍNH TRỊ 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang)  

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
(5,0 đ) 

• Giá trị sử dụng  
     - Với tư cách là giá trị sử dụng, hàng hóa trước hết là một vật 
nhờ có những thuộc tính của nó mà thỏa mãn được một loại nhu 
cầu nào đó của con người 
     - Ngay mỗi một vật cũng có thể có nhiều giá trị sử dụng hay 
công dụng khác nhau. 
    - Giá trị sử dụng của hàng hoá là một phạm trù vĩnh viễn 
    - Giá trị sử dụng chỉ thể hiện khi con người sử dụng hay tiêu 
dùng 

2,5 

• Giá trị hàng hoá 
     - Giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất kết 
tinh trong hàng hoá. 
     - Chỉ trong những xã hội người ta làm ra sản phẩm để trao đổi 
thì hao phí lao động đó mới mang hình thái giá trị. Do đó giá trị là 
một phạm trù mang tính lịch sử. 
     - Bất kỳ một vật nào muốn trở thành hàng hóa đều phải có đủ 
hai thuộc tính, nếu thiếu một trong hai thuộc tính đó sản phẩm 
không thể là hàng hóa 

2,5 
 

Câu 2 
(5,0 đ) 

• Tập trung sản xuất và hình thành các tổ chức độc quyền 1.0 

• Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính 1.0 

• Xuất khẩu tư bản 1.0 

• Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền 1.0 

• Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc. 1.0 

 


