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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)    –     mã đề 029 

Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng 

Câu 1. Cần xem xét theo thái độ nào dưới đây khi đánh giá một sự vật, hiện tượng? 

 A. Ủng hộ cái tiêu cực B. Thành kiến, cứng nhắc 

 C. Ủng hộ cái tiến bộ D. Áp đặt máy móc 

Câu 2. Trong triết học, thế giới quan duy vật và phương pháp  luận biện chứng có mối quan hệ như thế 

nào? 

 A. Áp đặt máy móc B. Đấu tranh, tách rời nhau 

 C. Cô lập, phiến diện D. Thống nhất, hữu cơ với nhau 

Câu 3. Lượng của sự vật, hiện tượng thường được biểu thị ở yếu tố nào dưới đây? 

 A. Quy mô B. Nội dung C. Bản chất D. Nguyên nhân 

Câu 4. Nói về nguồn gốc của sự phát triển, sự vật nào cũng bao gồm nhiều 

 A. mâu thuẫn khác nhau B. nhân tố khác nhau 

 C. lực lượng khác nhau D. chủ thể khác nhau 

Câu 5. Mặt đối lập của mâu thuẫn không diễn ra theo chiều hướng nào dưới đây?  

 A. Ràng buộc B. Trái ngược C. Tác động qua lại D. Bất kì 

Câu 6. Các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược 

nhau được gọi là sự  

 A. gắn kết giữa các mặt đối lập  B. liên hệ giữa mặt đối lập  

 C. thống nhất giữa các mặt đối lập  D. đấu tranh giữa các mặt đối lập  

Câu 7. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng là 

 A. gạt bỏ hoàn toàn B. bảo lưu tất cả C. vận động đi lên D. xóa bỏ sạch trơn 

Câu 8. Phủ định biện chứng có đặc điểm cơ bản nào dưới đây? 

 A. Tính khách quan B. Tính chủ quan C. Tính hình thức D. Tính bắt buộc 

Câu 9. Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật, hiện tượng trong sự ràng buộc lẫn nhau giữa chúng, 

trong sự vận động và 

 A. phát triển không ngừng của chúng B. phủ định lẫn nhau 

 C. chưa thấy sự phát triển của chúng D. áp đặt lẫn nhau 

Câu 10. Theo triết học Mác-Lê nin, sự đấu tranh giữa các mặt đối lập làm cho sự vật, hiện tượng không 

thể 

 A. giữ nguyên trạng thái cũ B. vận động đi lên 

 C. tiếp thu và kế thừa cái cũ D. bảo lưu mọi đặc điểm 

Câu 11. Theo quan điểm triết học, chất có tác dụng nào dưới đây? 

 A. Giải quyết mâu thuẫn giữa các sự vật 

 B. Phân biệt sự vật này với sự vật khác 

 C. Xem xét, đánh giá sự vật, hiện tượng 

 D. Loại bỏ các sự vật, hiện tượng 

Câu 12. Vận động viên điền kinh chạy trên sân là hình thức vận động nào dưới đây? 

 A. Vật lý B. Cơ học C. Xã hội D. Sinh học 

Câu 13. Quan niệm của con người về thế giới luôn luôn phát triển từ thế giới quan thần thoại đến thế giới 

quan 

 A. vô thần B. tín ngưỡng C. hiện thực D. triết học 

Câu 14. Hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó 

Đề 1 

 



được gọi là 

 A. nhân sinh quan B. triết học C. thế giới quan D. vận động  

Câu 15. Những thuộc tính cơ bản vốn có của sự vật hiện tượng biểu thị trình độ phát triển của sự vật, hiện 

tượng là nội dung khái niệm nào dưới đây? 

 A. Độ  B. Chất C. Điểm nút  D. Lượng 

Câu 16. Theo quan điểm triết học, sự vật hiện tượng biến đổi bắt đầu từ 

 A. chất B. điểm nút C. độ D. lượng 

Câu 17. Theo quan điểm triết học Mác - Lênin, sự vật hiện tượng có thể vận động theo chiều hướng nào 

dưới đây? 

 A. Đứng im B. Bất biến  C. Giữ nguyên  D. Tuần hoàn  

Câu 18. Câu nào dưới đây không thể hiện cách thức phát triển của sự vật, hiện tượng? 

 A. Chín quá hóa nẫu B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ 

 C. Góp gió thành bão D. Đánh bùn sang ao 

Câu 19. Phương pháp xem xét sự vật một cách phiến diện, không vận động, không phát triển, chỉ thấy 

chúng tồn tại trong trạng thái cô lập, áp dụng một cách máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác 

là thể hiện phương pháp luận nào dưới đây? 

 A. Biện chứng B. Duy vật chất phác C. Siêu hình D. Siêu hình máy móc 

Câu 20. Tính kế thừa của phủ định biện chứng đem lại tác dụng nào dưới đây? 

 A. Sự vật hiện tượng phát triển liên tục 

 B. Sự vật, hiện tượng vận động đi xuống 

 C. Sự vật hiện tượng bị xóa bỏ hoàn toàn  

 D. Sự vật hiện tượng không thể tồn tại 

 

 

 

 

                            

Phần II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1(3 điểm) 

Học kì I, do lười học lại mải chơi nên Hoa bị xếp loại học lực yếu. Sang HK II, Hoa đã cố gắng, 

nỗ lực rất nhiều. Bạn chăm chỉ học bài, làm bài tập. Mỗi khi không hiểu là Hoa hỏi ngay bạn bè, thầy cô 

nhờ giảng lại cho mình. Kết quả là HK II Hoa đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. 

Hãy chỉ ra chất và lượng trong quá trình học tập của bạn Hoa. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi 

về chất trong quá trình học tập ấy đã diễn ra như thế nào?  

Câu 2 (1 điểm) 

Vận dụng quy luật Lượng đổi, Chất đổi giải thích tại sao khi dùng các loại thuốc chữa bệnh, 

chúng ta luôn phải tuân thủ các quy định về liều lượng? Cho ví dụ minh họa. 

Câu 3 (1 điểm) 

 Giải thích ý nghĩa triết học câu nói sau: “ Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông” 




