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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 Nôị dung Điểm 

1 

Định nghĩa vật chất của Lênin: 
 “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được 
đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép 
lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. 

1,50 
 

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 

Tổng điểm câu 1 3,0 đ 

2 

- Khái niệm quan hệ sản xuất: Quan hệ sản xuất là mối quan hệ giữa người 
với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). 0,75 
Các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất:   
- Quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất 0,75 
- Quan hệ trong tổ chức - quản lý quá trình sản xuất 0,75 
- Quan hệ trong phân phối kết quả của quá trình sản xuất đó.    0,75 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 

- Nhận thức lý tính là giai đoạn cao hơn của quá trình nhận thức. Đó là sự 
phản ánh gián tiếp, trừu tượng và khái quát những thuộc tính, những đặc 
điểm bản chất của sự vật khách quan. Nhận thức lý tính được thực hiện 
thông qua ba hình thức cơ bản là khái niệm, phán đoán và suy lý (suy 
luận). 

1,00 
 

- Khái niệm là hình thức cơ bản của nhận thức lý tính, phản ánh những đặc 
tính bản chất của sự vật. Sự hình thành khái niệm là kết quả của sự khái 
quát, tổng hợp biện chứng các đặc điểm, thuộc tính của sự vật hay một lớp 
các sự vật.  

1,00 

- Phán đoán là hình thức cơ bản của nhận thức lý tính, được hình thành 1,00 
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thông qua việc liên kết các khái niệm với nhau theo phương thức khẳng 
định hay phủ định một đặc điểm, một thuộc tính nào đó của đối tượng nhận 
thức. 
- Suy lý là hình thức cơ bản của nhận 
thức lý tính, được hình thành trên cơ sở liên kết các phán đoán nhằm rút ra 
tri thức mới về sự vật. 

1,00 
 

Tổng điểm câu 3 4,0 đ 
 
 

 


