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

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 15/06/2019 
                                  Môn: NLCB CỦA MÁC 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) 

 
- Hoạt động sản xuất vật chất là hình thức hoạt động cơ bản, đầu tiên 
của thực tiễn. Đây là hoạt động mà trong đó con người sử dụng những 
công cụ lao động tác động vào giới tự nhiên để tạo ra của cải vật chất, 
các điều kiện cần thiết nhằm duy trì sự tồn tại và phát triển của mình. 

1,00 

- Hoạt động chính trị - xã hội là hoạt động của các cộng đồng người, các 
tổ chức khác nhau trong xã hội nhằm cải biến những quan hệ chính trị - 
xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển. 1,00 

- Thực nghiệm khoa học là một hình thức đặc biệt của hoạt động thực 
tiễn. Đây là hoạt động được tiến hành trong những điều kiện do con 
người tạo ra, gần giống, giống hoặc lặp lại những trạng thái của tự nhiên 
và xã hội nhằm xác định những quy luật biến đổi, phát triển của đối 
tượng nghiên cứu.  
    Dạng hoạt động này có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã 
hội, đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

1,00 

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 

3 
(4,0 điểm) 

 
- Mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả là mối quan hệ khách quan, 
bao hàm tính tất yếu.  0,75 

 
- Nguyên nhân sinh ra kết quả, do vậy nguyên nhân bao giờ cũng có 
trước kết quả, còn kết quả bao giờ cũng xuất hiện sau nguyên nhân. 0,75 
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Câu Nội dung Điểm 
- Một nguyên nhân có thể sinh ra một hoặc nhiều kết quả và một kết quả 
có thể do một hoặc nhiều nguyên nhân tạo nên.  0,75 

 
- Sự tác động của nhiều nguyên nhân dẫn đến sự hình thành một kết quả 
có thể diễn ra theo các hướng thuận nghịch khác nhau và đều có ảnh 
hưởng đến sự hình thành kết quả nhưng vị trí, vai trò của chúng là khác 
nhau.  

1,00 

- Trong sự vận động của thế giới vật chất, không có nguyên nhân đầu 
tiên và kết quả cuối cùng. 

0,75 

 
 


