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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 06/6/2019 
                                             Môn: NLCB CỦA MAC LÊ NIN 1 

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

Câu Nội dung Điểm 

1 
(3,0 điểm) 

- Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan vào 
bộ óc con người; là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. 

0,75 
 

- Tính chất năng động, sáng tạo của sự phản ánh ý thức được thể hiện ở 
khả năng hoạt động tâm - sinh lý của con người trong việc định hướng 
tiếp nhận thông tin, và trên cơ sở những thông tin đã có nó có thể tạo ra 
những thông tin mới và phát hiện ý nghĩa của thông tin được tiếp nhận. 

0,75 

- Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan nghĩa là: ý thức 
là hình ảnh về thế giới khách quan, hình ảnh ấy bị thế giới khách quan 
quy định cả về nội dung, cả về hình thức biểu hiện nhưng nó không còn 
y nguyên như thế giới khách quan mà nó đã cải biến thông qua lăng 
kính chủ quan của con người. 

 
0,75 

 

- Ý thức là một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội  
    Sự ra đời và tồn tại của ý thức gắn liền với hoạt động thực tiễn, nên 
nó chịu sự chi phối không chỉ của các quy luật tự nhiên mà còn của các 
quy luật xã hội. Nghĩa là nó được quy định bởi nhu cầu giao tiếp xã hội 
và các điều kiện sinh hoạt hiện thực của đời sống xã hội. Với tính năng 
động, ý thức đã sáng tạo lại hiện thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội. 

0,75 

2 
(3,0 điểm) 

- Nhận thức cảm tính là giai đoạn mở đầu của quá trình nhận thức. 
Trong giai đoạn này nhận thức được thực hiện qua ba hình thức cơ bản 
là cảm giác, tri giác và biểu tượng.  0,75 

- Cảm giác của con người về sự vật khách quan là hình ảnh sơ khai 
nhất, đơn giản nhất của các quá trình nhận thức, là hình ảnh chủ quan 
của thế giới khách quan. Nó là cơ sở hình thành nên tri giác. 0,75 

- Tri giác là sự phản ánh tương đối toàn vẹn của con người về những 
biểu hiện của sự vật khách quan, cụ thể, cảm tính, được hình thành trên 
cơ sở liên kết, tổng hợp những cảm giác về sự vật. 0,75 

- Biểu tượng là sự tái hiện hình ảnh về sự vật khách quan vốn đã được 
phản ánh bởi cảm giác và tri giác; nó là hình thức phản ánh cao nhất và 
phức tạp nhất của giai đoạn nhận thức cảm tính, đồng thời nó cũng 
chính là bước quá độ từ giai đoạn nhận thức cảm tính lên nhận thức lý 
tính. 

0,75 
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Câu Nội dung Điểm 

3 
(4,0 điểm) 

- Tính khách quan của sự phát triển biểu hiện trong nguồn gốc của sự 
vận động và phát triển. Đó là quá trình giải quyết mâu thuẫn của sự vật, 
hiện tượng đó. Vì vậy, phát triển là thuộc tính tất yếu, khách quan, 
không phụ thuộc vào ý thức của con người. 

1,00 

- Tính phổ biến của sự phát triển được thể hiện ở các quá trình phát 
triển diễn ra trong mọi lĩnh vực tự nhiên, xã hội và tư duy; trong tất cả 
mọi sự vật, hiện tượng và trong mọi quá trình, mọi giai đoạn của sự vật, 
hiện tượng đó. 

1,00 

- Tính đa dạng, phong phú của sự phát triển được thể hiện ở chỗ: phát 
triển là khuynh hướng chung của mọi sự vật hiện tượng, song mỗi sự 
vật, mỗi hiện tượng, mỗi lĩnh vực hiện thực lại có quá trình phát triển 
không hoàn toàn giống nhau. 

1,00 

Ý nghĩa phương pháp luận  
- Theo quan điểm phát triển, để nhận thức và giải quyết bất cứ vấn đề gì 
trong thực tiễn một mặt cần phải đặt sự vật, hiện tượng theo khuynh 
hướng đi lên của nó. 

0,5 

- Mặt khác cần phải có quan điểm lịch sử - cụ thể trong nhận thức và 
giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, phù hợp với tính chất phong phú, 
đa dạng, phức tạp của nó. 

0,5 
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