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Môn h c: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 1)
( Dùng cho b c ĐH & CĐ hệ chính quy, áp dụng từ năm học 2014 - 2015)
*************************
1.

Phân tích đ nh nghĩa về v t chất của Lênin. Ý nghĩa của đ nh nghĩa này?

2.

Phân tích quan điểm của triết học duy v t biện chứng về nguồn gốc của ý thức.

3.

Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về bản chất của ý thức. Cho một
ví dụ minh họa bản chất của ý thức.

4.

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa v t chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp
lu n của việc nắm vững vấn đề này?

5.

Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức và hình thức tồn
tại của v t chất.

6.

Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và ý nghĩa của nó trong hoạt động
nh n thức và hoạt động thực tiễn.

7.

Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp lu n của nguyên lý về sự phát triển.

8.

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Cơ sở nào để phân chia thành các trường phái
triết học lớn trong l ch sử? Trình bày quan điểm của chủ nghĩa duy v t và chủ
nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học.

9.

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng. Từ đó làm rõ ý
nghĩa phương pháp lu n của nó.

10.

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả. Ý nghĩa
phương pháp lu n rút ra từ cặp phạm trù này.

11. Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nh n thức và “quan điểm thực tiễn” trong
hoạt động nhân thức của con người.
12. Phép biện chứng là gì? Nêu các hình thức cơ bản của phép biện chứng. Phân tích
đặc trưng và vai trò của phép biện chứng duy v t.
13. Trình bày quy lu t chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự
thay đổi về chất và ngược lại. Nêu ý nghĩa phương pháp lu n của quy lu t này.

14. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
Sự v n động của mâu thu n giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất tuân
theo các quy lu t nào của phép biện chứng duy v t?
15. Phân tích quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Đảng
ta đã v n dụng vấn đề này trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng
tầng hiện nay ở nước ta như thế nào?
16.

Phân tích quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

17. Nêu khái niệm, cấu trúc và làm rõ giá tr khoa học của lý lu n hình thái kinh tế xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa duy v t l ch sử.
18. Trình bày quan niệm của chủ nghĩa duy v t l ch sử về bản chất con người. Quan
điểm này có ý nghĩa gì về mặt phương pháp lu n?
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