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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 MÁC-LÊNIN 2 

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

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
(5,0 đ) 

a. Thước đo giá trị 
- Tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng hoá 
khác. 
- Để thực hiện được chức năng này có thể chỉ cần mộtlượng tiền 
tưởng tượng, không cần thiết phải có tiền mặt. 
- Giá trị hàng hóa biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả hàng hóa.  
- Đơn vị đo lường tiền tệ và các phần chia nhỏ của nó gọi là tiêu 
chuẩn giá cả. 

1,00 

b. Phương tiện lưu thông 
- Tiền làm môi giới trong trao đổi hàng hoá 
- Khi tiền làm phương tiện lưu thông đòi hỏi phải có tiền mặt trên 
thực tế (vàng thoi, bạc nén, tiền đúc, tiền giấy, tiền tín dụng...) . 

1,00 

c. Phương tiện cất giữ 
- Tiền được rút khỏi lưu thông và cất giữ lại để khi cần thì đem ra 
mua hàng. 
- Các hình thức cất trữ:Cất giấu và gửi ngân hàng. 
- Chỉ có tiền vàng, tiền bạc, các của cải bằng vàng bạccó giá trị 
mới thực hiện được chức năng này.  

1,00 

d. Phương tiện thanh toán 
- Tiền làm chức năng phương tiện thanh toán tức nó được dùng để 
chi trả sau khi công việc đã hoàn thành như: 
+ Trả tiền mua hàng chịu; 
+ Trả nợ; 
+ Nộp thuế... 

1,00 

e. Tiền tệ thế giới 
Làm chức năng tiền tệ thế giới thì phải là tiền vàng hoặc tiền tín 
dụng được công nhận là phương tiện thanh toán quốc tế.  

1,00 

Câu 2 
(5,0 đ) 

Những nguyên nhân tồn tại tôn giáo chủ yếu: 
 - Nguyên nhân nhận thức. 
Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ 

nghĩa vẫn còn nhiều hiện tượng tự nhiên, xã hội và của con người mà 
khoa học chưa lý giải được cho một bộ phận nhân dân đi tìm sự an ủi, che 
chở và lý giải chúng từ sức mạnh của thần linh.  

1,00 

- Nguyên nhân kinh tế. 
Trong đời sống hiện thực, sự bất bình đẳng về kinh tế, chính trị, văn 

1,00 
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hóa, xã hội vẫn còn diễn ra, sự cách biệt khá lớn về đời sống vật chất và 
tinh thần giữa các nhóm dân cư còn tồn tại phổ biến. Do đó, những yếu tố 
may rủi, ngẫu nhiên vẫn tác động mạnh mẽ đến con người, làm cho con 
người dễ trở nên thụ động với tư tưởng  nhờ cậy, cầu mong vào những 
lực lượng siêu nhiên. 

- Nguyên nhân tâm lý. 
Tín ngưỡng, tôn giáo đã tồn tại lâu đời trong lịch sử nhân loại, đã trở 

thành niềm tin, lối sống, phong tục, tập quán, tình cảm của một bộ phận 
đông đảo quần chúng nhân dân qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, cho dù trong 
tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa đã 
có những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, chính trị - xã hội, thì tôn giáo vẫn 
không thể biến đổi ngay cùng với tiến độ của những biến đổi kinh tế - xã 
hội mà nó phản ánh.  

1,00 

- Nguyên nhân chính trị - xã hội 
Xét về mặt giá trị, có những nguyên tắc của tôn giáo là phù hợp với 

chủ nghĩa xã hội, với chủ trương đường lối, chính sách của nhà nước xã 
hội chủ nghĩa…  

1,00 

- Nguyên nhân văn hóa. 
Trong thực tế sinh hoạt văn hóa xã hội, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo 

đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng xã 
hội và trong một mức độ nhất định, có ý nghĩa giáo dục ý thức cộng 
đồng, phong cách, lối sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng… 

1,00 

 


