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 Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) –  mã đề 262 

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

 

Câu 1. Triết học là hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về 
 A. đặc điểm của từng môn khoa học 

 B. phương pháp, cách thức đánh giá sự vật, hiện tượng 

 C. thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó 

 D. đối tượng nghiên cứu của các khoa học 

Câu 2. Phương pháp luận biện chứng xem xét sự vật hiện tượng trong mối quan hệ nào dưới đây? 

 A. Độc lập  B. Tách rời  C. Phiến diện  D. Ràng buộc  

Câu 3. Theo quan điểm triết học Mác - Lênin, vận động của sự vật hiện tượng không diễn ra theo chiều hướng 

nào dưới đây? 

 A. Thụt lùi  B. Tiến lên  C. Tuần hoàn  D. Bất biến  

Câu 4. Tính kế thừa của phủ định biện chứng thể hiện ở việc nó 

 A. chỉ gạt bỏ những yếu tố tiêu cực của sự vật cũ 

 B. giữ nguyên những yếu tố của sự vật cũ 

 C. vứt bỏ hoàn toàn các yếu tố của sự vật cũ 

 D. tiếp thu tất cả các yếu tố của sự vật cũ 

Câu 5. Câu thành ngữ “nước chảy đá mòn” thể hiện phương pháp luận nào dưới đây? 

 A. Siêu hình  B. Biện chứng C. Duy tâm D. Duy vật 

Câu 6. Sinh vật có quá trình đồng hóa, dị hóa là thể hiện nội dung nào dưới đây? 

 A. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập B. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 

 C. Sự tác động giữa các mặt đối lập D. Sự xung đột giữa các mặt đối lập 

Câu 7. Hiện tượng thủy triều là hình thức vận động nào dưới đây? 

 A. Vật lý B. Sinh học C. Cơ học D. Hóa học  

Câu 8. Những thuộc tính cơ bản vốn có của sự vật hiện tượng tiêu biểu cho sự vật hiện tượng đó phân biệt nó 

với các sự vật khác là nội dung khái niệm nào dưới đây? 

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

Câu 9. Phủ định biện chứng có đặc điểm cơ bản nào dưới đây? 

 A. Tính sáng tạo B. Tính bắt buộc C. Tính kế thừa      D. Tính chủ quan 

Câu 10. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa 

 A. liên hệ với nhau B. làm tiền đề tồn tại cho nhau 

 C. gắn bó mật thiết với nhau D. đấu tranh với nhau 

Câu 11. Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật, hiện tượng được gọi 

là 

 A. bước nhảy B. khoảng cách C. độ D. điểm nút 

Câu 12. Khi xem xét một sự vật, hiện tượng hoặc đánh giá một con người cần tránh thái độ nào dưới đây? 

 A. Học hỏi B. Ủng hộ cái tiến bộ 

 C. Phát hiện cái mới D. Thành kiến, cứng nhắc 
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Câu 13. Khi mâu thuẫn được giải quyết thì sự vật chứa đựng nó cũng 

 A. chuyển hóa thành cái khác B. giữ nguyên trạng thái cũ 

 C. đứng yên không vận động D. bị diệt vong 

Câu 14. Quan niệm của con người về thế giới luôn phát triển, biểu hiện sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn, 

đầy đủ hơn về thế giới xung quanh từ thế giới quan 

 A. triết học đến thế giới quan triết học 

 B. thần thoại đến thế giới quan triết học 

 C. triết học đến thế giới quan vô thần  

 D. thần thoại đến thế giới quan vô thần 

Câu 15. Phương pháp luận siêu hình xem xét sự vật, hiện tượng một cách phiến diện và áp đặt một cách 

 A. linh hoạt sự vật này với sự vật khác 

 B. máy móc sự vật này với sự vật khác 

 C. gắn kết sự vật này với sự vật khác  

 D. sinh động sự vật này với sự vật khác 

Câu 16. Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng là cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở 

trình độ ngày càng 

 A. thụt lùi B. lạc hậu C. cổ hủ hơn            D. hoàn thiện hơn 

Câu 17. Biến đổi nào dưới đây thể hiện lượng của sự vật, hiện tượng? 

 A. Đột phá B. Dần dần C. Nhảy vọt D. Nhanh chóng 

Câu 18. Lượng của sự vật, hiện tượng thường được biểu thị ở yếu tố nào dưới đây? 

 A. Vận tốc B. Bản chất C. Nguyên nhân D. Nội dung 

Câu 19. Trong mỗi mâu thuẫn, sự thống nhất giữa các mặt đối lập là hai mặt đối lập liên hệ, gắn bó với nhau  

 A. làm tiền đề tồn tại cho nhau  B. có xu hướng gạt bỏ lẫn nhau  

 C. thường xuyên bài trừ lẫn nhau  D. luôn luôn tác động lẫn nhau  

Câu 20. Trong những câu dưới đây, câu nào không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi? 

 A. Môi hở răng lạnh B. Dốt đến dâu học lâu cũng biết 

 C. Góp gió thành bão D. Mèo già hóa cáo 

 

 

 

Phần II. Tự luận (5điểm) 

Câu 1(2 điểm) 

          Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao? 

a.  Nếu chúng ta bắn vào quá khứ bằng một phát súng lục thì tương lai sẽ bắn vào ta bằng một quả đại bác 

b. Nếu không hiểu biết về lịch sử của gia đình, dòng họ, quê hương và dân tộc mình thì chúng ta sẽ trở thành 

những kẻ mất gốc 

c. Chúng ta chỉ có thể phát triển nếu chúng ta biết kế thừa hoàn toàn những gì thuộc về quá khứ của dân tộc 

bởi vì quá khứ là nền tảng, là gốc rễ, là sức mạnh của hiện tại và tương lai 

Câu 2 (2 điểm) 

 Cho hình chữ nhật với chiều dài bằng 50cm, chiều rộng bằng 30 cm, người ta có thể tăng giảm chiều 

rộng theo hai phía để giải thích sự biến đổi của hình học.  

Hãy chỉ ra: Chất, lượng, độ và điểm nút của hình chữ nhật. Khi hình chữ nhật thay đổi thì chất mới, lượng 

mới là gì? 

Câu 3 (1 điểm) 

 Giải thích ý nghĩa triết học câu nói sau : “Già néo đứt dây” 

 




