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 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
(5,0 đ) 

- Ý thức: là sự phản ánh năng động, sáng tạo thế giới khách quan của 
bộ óc con người; là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. 1,0 

- Bản chất của ý thức:  
+  Tính 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, chọn lọc thông tin, xử lý thông tin, lưu giữ 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. 

1,5 

+ 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 qui 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. 

1,5 

+ 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, chịu sự chi phối 
không chỉ của các qui luật sinh học mà chủ yếu là của các qui luật xã 
hội, do nhu cầu giao tiếp xã hội và các điều kiện sinh hoạt hiện thực 
của xã hội qui định. Với tính năng động, ý thức đã sáng tạo lại hiện 
thực theo nhu cầu của thực tiễn xã hội 

1,0 

Câu 2 
(5,0 đ) 

       Đây là sự phản ánh gián tiếp, trừu tượng và khái quát những thuộc 
tính, những đặc điểm bản chất của sự vật khách quan. Đây là giai đoạn 
nhận thức thực hiện chức năng quan trọng nhất là tách ra và nắm lấy 
cái bản chất, có tính qui luật của các sự vật, hiện tượng.  

 
 

1,0 

      Nhận thức lý tính được thực hiện thông qua ba hình thức cơ bản: 
khái niệm, phán đoán, suy luận. 

 
0,5 

     + 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. Nó là cơ sở hình thành nên những phán 
đoán trong quá trình con người tư duy về sự vật khách quan. 

 
 
 

1,25 

      + Phán đoán là hình thức cơ bản của nhận thức lý tính, được hình 
thành thông qua việc liên kết các khái niệm lại với nhau theo phương 
thức khẳng định hay phủ định một đặc điểm, một thuộc tính nào đó 
của đối tượng nhận thức. 

 
1,25 

      + Suy luận 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.  

 
1,0 

 


