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                                                      Đáp  án đề thi HK I lớp 10 -  Môn GDCD       

                                                              Năm học 2019-2020 

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm) 

 

 
543 262 029 078 

1 C C A C 

2 D D D D 

3 B D A B 

4 D A A C 

5 B B D C 

6 B A C C 

7 C C C D 

8 B A A C 

9 B C A B 

10 D D A D 

11 D C B A 

12 A D B D 

13 A A D D 

14 C B B A 

15 C B D D 

16 D D D A 

17 C B  D  C 

18 B A D A 

19 A A C D 

20 C A A B 
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II. Phần tự luận (5 điểm) 

 1. Đáp án tự luận đề 1  

Câu 1 (3 điểm)  

 Đáp án: 

- Chất: Học lực yếu, học lực khá (học sinh tiên tiến) 

- Lượng: +Bạn Hoa mải chơi, không chịu học bài, làm bài tập 

               + Chăm chỉ học bài, làm bài tập. Không hiểu là hỏi thầy cô, bạn bè nhờ giảng cho mình 

- Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất: 

 + Lười học, không chịu học bài, làm bài bập (lượng đổi) --> không hiểu bài, đến cuối kì, kiểm tra, 

không làm được bài, bị điểm kém -->  Chất đổi ( học lực yếu)    

 + Chăm chỉ học bài, làm bài tập. Không hiểu nhờ bạn bè, thầy cô giảng lại cho...(Lượng đổi) --> 

hiểu bài, đến cuối kì, kiểm tra, làm tốt bài, được điểm cao --> Chất đổi (học lực khá) 

Câu 2 (1 điểm) 

Đáp án:  

Vì nếu dùng quá liều lượng thì chất (thuộc tính, công dụng, tác dụng...) của thuốc  sẽ thay đổi, thậm chí 

có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho người dùng dùng thuốc.  

Ví dụ: dùng thuốc cảm, thuốc ngủ quá liều có thể dẫn đến tử vong 

Câu 3 ( 1 điểm) 

Đáp án: 

Ý nghĩa triết học của câu nói trên là: Mọi sự vật hiện tượng trong thế giới khách quan luôn luôn vận động 

không ngừng. Dòng sông cũng vậy, luôn luôn chuyển động nên không ai có thể tắm 2 lần trên một dòng 

sông, thậm chí không thể tắm 1 lần trên một dòng sông 

2. Đáp án tự luận đề 2 

Câu 1(2 điểm) 

Đáp án 

a. Đúng vì các thế hệ tương lai đối xử với chúng ta thế nào là tùy thuộc vào cách mà chúng ta 

đang đối xử với quá khứ ngày hôm nay. Nếu chngs ta phủ nhận, xuyên tạc, phá bỏ những thành quả, 

truyền thống tốt đẹp của quá khứ thì chúng ta sẽ phải trả giá đắt trong tương lai 

b. Đúng vì lịch sử và những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, quê hương và dân tộc đã 

hun đúc nên một phần tâm hồn, tình cảm, nhân cách và định hướng cho lẽ sống của mỗi chúng ta. Nếu xa 

rời và lãng quên những nền tảng ấy, chúng ta sẽ trở thành những kẻ mất gốc, sống hời hợt, lạc loài trên 

chính quê hương mình 

c. Không đúng vì trong tất cả những gì thuộc về quá khứ thì có cái tích cực nhưng cũng có cái tiêu 

cực, nên chúng ta cần biết kế thừa có chọn lọc quá khứ, không nên kế thừa hoàn toàn hoặc phủ định sạch 

trơn quá khứ 

Câu 2: (2 điểm) 

 Đáp án:  

Với dữ liệu là chiều rộng của hình chữ nhật thay đổi nên: 

* Chất: - Nêu được các dấu hiệu để nhận biết hình chữ nhật. Ví dụ:  Là một tứ giác có hai cặp cạnh đối 

song song và bằng nhau, có một góc vuông; hoặc: Là hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau.... 

          - Học sinh nêu được chất mới của hình chữ nhật khi độ dài của chiều dài thay đổi 

+ Khi chiều dài tiệm cận đến điểm 50 thì hình chữ nhật chuyển sang chất mới là hình vuông. Vậy dấu 

hiệu nhận biết hình vuông là: Là một tứ giác có bốn cạnh bằng nhau và một góc vuông... 

+ Khi chiều rộng tiệm cận đến điểm 0 thì hình chữ nhật chuyển sang chất mới là đoạn thẳng. vậy dấu 

hiệu nhận biết đoạn thẳng là: Là một phần của đường thẳng mà bị giới hạn bởi hai đầu mút 
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* Lượng: - Chiều dài là 50, rộng là 30 

     - Khi chiều rộng thay đổi thì lượng mới sẽ là: 50 và 50 hoặc 0 và 50 

* Độ:  Giới hạn độ là (0 đến 50) 

* Điểm nút: 0 và 50 

Câu 3: (1 điểm) 

Đáp án:  

Chất và lượng của sự vật luôn tồn tại thống nhất trong một giới hạn nhất định, nếu vượt quá giới hạn đó, 

sự vật sẽ chuyển sang chất khác có thể tiêu cực hoặc tích cực hơn. Trong câu nói này muốn nói tới việc 

trogng cuộc sống hàng ngày không nên thái quá có thể sẽ làm chất chuyển sang một chất khác tiêu cực. 

Cái dây kéo quá căng thì nó sẽ đứt, không còn là cái dây ban đầu nữa 




