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Điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2

Họ và tên: …………………....……….... Họ và tên: …………………....………....

Hướng dẫn: Sinh viên/Học viên chọn 1 đáp án đúng trong các tình huống đưa ra và tô vào đáp án

đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.

Lưu ý: Mỗi câu chỉ có một đáp án, cần chọn đáp án đúng nhất.

ĐỀ BÀI:
Câu 1. Quan điểm: "Bản chất của thế giới là ý thức" là quan điểm của trường phái triết học

nào?

A. Duy vật

B. Duy tâm

C. Nhị nguyên

D. Tất cả đều sai

Câu 2. Theo Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của con người và xã hội loài người là hình

thức nào?

A. Vận động sinh học

B. Vận động cơ học

C. Vận động xã hội

D. Vận động lý học

Câu 3. Theo Ăngghen, vật chất có mấy hình thức vận động cơ bản?

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Năm

Câu 4. Theo Ph.Ăngghen, một trong những phương thức tồn tại cơ bản của vật chất là:
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A. Phát triển.

B. Chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

C. Phủ định.

D. Vận động

Câu 5. Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì?

A. Mô thức của trực quan cảm tính.

B. Khái niệm của tư duy lý tính.

C. Thuộc tính của vật chất.

D. Một dạng vật chất.

Câu 6. Đêmôcrít nhà triết học cổ Hy Lạp quan niệm vật chất là gì?

A. Nước

B. Lửa

C. Không khí

D. Nguyên tử

Câu 7. Theo triết học Mác Lênin vật chất là:

A. Toàn bộ thế giới quanh ta.

B. Toàn bộ thế giới khách quan.

C. Là sự khái quát trong quá trình nhận thức của con người đối với thế giới khách quan.

D. Là hình thức phản ánh đối lập với thế giới vật chất

Câu 8. Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất, đây là quan điểm:

A. Duy vật

B. Duy tâm

C. Nhị nguyên

D. Duy tâm chủ quan

Câu 9. Theo quan điểm triết học Mác, ý thức là:

A. Hình ảnh của thế giới khách quan.

B. Hình ảnh phản ánh sự vận động và phát triển của thế giới khách quan.

C. Là một phần chức năng của bộ óc con người

D. Là hình ảnh phản ánh sáng tạo lại hiện thức khách quan

Câu 10. Theo quan điểm của CNDVBC, nguồn gốc xã hội của ý thức là:

A. Lao động

B. Lao động và ngôn ngữ

C. Ngôn ngữ

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 11. Chọn câu trả lời đúng:

A. Động vật bậc cao cũng có ý thức như con người.
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B. Ý thức chỉ có ở con người.

C. Người máy cũng có ý thức như con người

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 12. Chọn câu trả lời đúng

A. Ý thức là thuộc tính của mọi dạng vật chất.

B. Ý thức là sự phản ánh nguyên xi hiện thực khách quan.

C. Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo hiện thực khách quan.

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 13. Chọn câu trả lời đúng với quan điểm của triết học Mác Lênin

A. Ý thức có nguồn gốc từ mọi dạng vật chất giống như gan tiết ra mật.

B. Ý thức của con người là hiện tượng bẩm sinh.

C. Ý thức con người trực tiếp hình thành từ lao động sản xuất vật chất của xã hội.

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 14. Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC:

A. Thế giới thống nhất ở tính vật chất của nó.

B. Thế giới thống nhất ở sự tồn tại của nó.

C. Thế giới thống nhất ở ý niệm tuyệt đối hay ở ý thức con người

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 15. Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC.

A. Vận động, không gian, thời gian là sản phẩm do ý chí con người tạo ra, do đó nó không phải là

vật chất.

B. Vận động, không gian, thời gian không có tính vật chất.

C. Vận động, không gian, thời gian là hình thức tồn tại của vật chất.

D. Cả a, b, c đều sai.

Câu 16. Điều kiện kinh tế - xã hội cho sự ra đời của Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì?

A. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được củng cố và phát triển.

B. Giai cấp vô sản ra đời và trở thành lực lượng chính trị - xã hội độc lập.

C. Giai cấp tư sản đã trở nên bảo thủ.

D. Tất cả đều đúng

Câu 17. Đâu là nguồn gốc lý luận của Chủ nghĩa Mác?

A. Triết học cổ điển Đức.

B. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh.

C. Chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán Pháp và Anh.

D. Tất cả đều đúng

Câu 18. Đâu là nguồn gốc lý luận trực tiếp của Chủ nghĩa Mác?

A. Triết học Khai sáng Pháp
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B. Triết học cổ điển Đức

C. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh.

D. Triết học Hy Lạp cổ đại.

Câu 19. Bộ phận nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã

hội và tư duy nhằm hình thành thế giới quan và phương pháp luận chung nhất cho nhận thức

khoa học và thực tiễn cách mạng là:

A. Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

B. Triết học Mác – Lênin.

C. Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

D. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 20. Bộ phận nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là nghiên cứu quy luật

kinh tế của sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của phương thức sản xuất

cộng sản chủ nghĩa là:

A. Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

B. Triết học Mác – Lênin.

C. Đường lối cách mạng của ĐCSVN.

D. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu 21. Bộ phận nghiên cứu quy luật khách quan của quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự

chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội là:

A. Kinh tế chính trị Mác – Lênin.

B. Triết học Mác – Lênin.

C. Chủ nghĩa xã hội khoa học.

D. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Câu 22. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.

A. Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen

và sự phát triển của V.I. Lênin;

B. Là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;

C. Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ

áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.

D. Là học thuyết của Mác, Ăngghen và Lênin về xây dựng chủ nghĩa cộng sản.

Câu 23. Tác phẩm nào đánh dấu sự ra đời của Chủ nghĩa Mác – Lênin?

A. Hệ tư tưởng Đức.

B. Tình cảnh giai cấp lao động ở Anh.

C. Tuyên ngôn Đảng cộng sản.

D. Những nguyên lý của Chủ nghĩa cộng sản
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Câu 24. Đâu là phát minh của khoa học tự nhiên làm cơ sở khoa học tự nhiên cho sự ra đời tư

duy biện chứng duy vật đầu thế kỷ XIX?

A. Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

B. Lý thuyết tế bào.

C. Lý thuyết tiến hoá.

D. Tất cả đều đúng

Câu 25. Về mặt triết học, định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng chứng minh cho quan

điểm nào?

A. Quan điểm siêu hình phủ nhận sự vận động.

B. Quan điểm duy tâm phủ nhận sự vận động là khách quan.

C. Quan điểm biện chứng duy vật thừa nhận sự chuyển hoá lẫn nhau của giới tự nhiên vô cơ.

D. Tất cả đều đúng

Câu 26. Phát minh nào trong khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ XIX vạch ra sự thống nhất giữa

thế giới động vật và thực vật?

A. Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

B. Lý thuyết tế bào.

C. Lý thuyết tiến hoá.

D. Tất cả đều đúng

Câu 27. Phát minh nào trong khoa học tự nhiên nửa đầu thế kỷ XIX vạch ra nguồn gốc tự nhiên

của con người, chống lại quan điểm tôn giáo?

A. Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.

B. Lý thuyết tế bào.

C. Lý thuyết tiến hoá.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 28. Ba phát minh trong khoa học tự nhiên: Định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng;

Lý thuyết tiến hoá; Lý thuyết tế bào chứng minh thế giới vật chất có tính chất gì?

A. Tính chất tách rời tĩnh tại của thế giới vật chất.

B. Tính chất biện chứng của sự vận động và phát triển.

C. Tính chất không tồn tại của thế giới vật chất.

D. Tất cả đều đúng

Câu 29. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, thì hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ

được chia làm mấy giai đoạn chính?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5
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Câu 30. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, sửa

đổi năm 2011) xác định có mấy đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 31. Thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là gì?

A. Là cuộc cải biến cách mạng về kinh tế.

B. Là cuộc cải biến cách mạng về chính trị.

C. Là cuộc cải biến cách mạng về tư tưởng và văn hoá.

D. Tất cả đều đúng

Câu 32. Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, Giai cấp công nhân là gì?

A. Giai cấp nghèo khổ nhất.

B. Giai cấp không có tư liệu sản xuất, đi làm thuê cho nhà tư bản, bị nhà tư bản bóc lột giá trị

thặng dư.

C. Giai cấp có số lượng đồng trong dân cư.

D. Tất cả đều đúng

Câu 33. Nội dung sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân là gì?

A. Xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người.

B. Giải phóng Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi áp bức, bóc lột

nghèo nàn lạc hậu.

C. Xây dựng xã hội cộng sản văn minh.

D. Tất cả đều đúng

Câu 34. Giai cấp công nhân là giai cấp triệt để cách mạng, bởi vì sao?

A. Xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

B. Là giai cấp không có tư liệu sản xuất.

C. Là giai cấp cùng khổ nhất trong xã hội.

D. Là giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiến bộ nhất trong lịch sử, thực hiện xoá bỏ mọi

chế độ tư hữu

Câu 35. “Chìa khóa vàng” để Giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện có hiệu quả sứ mệnh lịch

sử của mình ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là gì?

A. Trí thức hoá Giai cấp công nhân Việt Nam.

B. Tư bản hoá Giai cấp công nhân Việt Nam.

C. Nâng cao đạo đức cách mạng Giai cấp công nhân Việt Nam.

D. Sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đối với Giai cấp công nhân Việt Nam

Câu 36. Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng của giai cấp, tầng lớp nào?
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A. Giai cấp công nhân

B. Nhân dân lao động

C. Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam

Câu 37. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người

……….". Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu nói của Hồ Chí Minh

tại Đại hội các chiến sĩ thi đua toàn quốc ngày 1/5/1952:

A. Tích cực nhất.

B. Yêu nước nhất .

C. Xứng đáng nhất.

D. Đáng khen nhất

Câu 38. Trong tác phẩm "Đời sống mới", Bác Hồ nói: "Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta

siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung

tung, thì tuyên truyền 100 năm cũng vô ích".

Theo suy nghĩ của bạn, Bác Hồ khuyên chúng ta điều gì?

A. Nên siêng làm.

B. Nên tiết kiệm.

C. Nên làm gương.

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 39. "Trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn nào cũng

vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng", nội dung này được Hồ Chí Minh nói với lực lượng nào?

A. Công an nhân dân.

B. Quân đội nhân dân.

C. Thanh niên xung phong.

D. Dân công hỏa tuyến

Câu 40. Hồ Chí Minh nói:  “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt,

kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Nội dung này được Hồ Chí

Minh nói với lực lượng nào?

A. Công an nhân dân.

B. Quân đội nhân dân.

C. Thanh niên xung phong.

D. Thiếu niên, nhi đồng

-------------HẾT--------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ thi kết thúc môn học - Môn thi: Giáo dục chính trị - Tại Trường trung cấp Việt Hàn



TRƯỜNG TRUNG CẤP
VIỆT HÀN

----------
Họ và tên: …………………....……......

Ngày tháng năm sinh: …../…../20…...

Số CMND: …………………...…...…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-----------------------
Kỳ thi: ………………….………………….………………….

Môn thi: Giáo dục chính trị - Đề thi số: A002

Thời gian làm bài: 75 phút (Không kể thời gian giao đề)

Chữ ký của thí sinh: Giám thị 1:
Họ tên: ……….……………....
Chữ ký

Giám thị 1:
Họ tên: ………...…………….
Chữ ký

Học sinh chú ý:
- Ghi đầy đủ thông tin
- Ghi số báo danh, mã đề trước khi làm bài
- Phần trả lời tô vào đáp án đúng

Số phách

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
PHẦN TRẢ LỜI

Mã đề thi: ……...……...

Số phách

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kỳ thi kết thúc môn học - Môn thi: Giáo dục chính trị - Tại Trường trung cấp Việt Hàn


