
NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I  
MÔN: GDCD10 

 
HÌNH THỨC KIỂM TRA:  
- 32 câu trắc nghiệm khách  quan (8 điểm). 
- 1 câu tự luân (2 điểm) 
 
NỘI DUNG CÁC BÀI ÔN TẬP: 

 
Bài 4: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN  

CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG  
1. Thế nào là mâu thuẫn?      
a. Khái niệm mâu thuẫn                    

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

b. Mặt đối lập của mâu thuẫn 
Là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm… mà trong quá trình vận động, phát 
triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược 
nhau; ràng buộc nhau bên trong mỗi sự vật và hiện tượng cụ thể. 
c. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập         
Sự thống nhất giữa các mặt đối lập trong mỗi mâu thuẫn là hai mặt đối lập liên hệ, 
gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau.  
d. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập         
Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là sự tác động, bài trừ, gạt bỏ, chống đối và phủ 
định lẫn nhau. 
2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng 
a. Giải quyết mâu thuẫn      
- Mỗi mâu thuẫn đều bao hàm sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. - Kết 
quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là mâu thuẫn đƣợc giải quyết, mâu thuẫn 
cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự 
vật, hiện tượng mới, tạo nên sự vận động, phát triển không ngừng của thế giới khách 
quan.           
=> Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật, 
hiện tượng.       
Độ là giới hạn mà ở đó sự biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất của sự vật 
hiện tượng. 
Điểm nút là điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi về lượng làm thay đổi về chất của sự 
vật hiện tượng.       
b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh. 
 Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh giữa các mặt đối lập chứ không phải 
bằng con đƣờng điều hòa mâu thuẫn. 
c. Bài học thực tiễn 
 - Giải quyết mâu thuẫn phải có phương pháp đúng, phải phân tích mâu thuẫn cụ thể 
trong tình hình cụ thể. 



- Phân tích mối quan hệ giữa các mặt đối lập, điểm mạnh, yếu của từng mặt. 
 - Biết phân biệt đúng sai, tiến bộ, lạc hậu. 
- Nâng cao nhận thức xã hội, phát triển nhân cách.  
- Biết thực hiện phê bình và tự phê bình.  
- Tránh tư tưởng “dĩ hòa vi quý”. 
 

BÀI 5: CÁCH THỨC VẬN ĐỘNG , PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀHIỆN 
TƯỢNG 

 
1. Chất 
- Thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện tượng. 
- Tiêu biểu cho sự vật và hiện tượng đó, phân biệt nó với các sự vật và hiện tượng 

khác. 
2. Lượng 
Lượng là khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật và hiện 
tượng, biểu thị quy mô, số lượng, trình độ và tốc độ, ..., vận động, phát triển của sự 
vật và hiện tượng. 

3. Quan hệ giữa sự biến đổi về lượng và sự biển đổi về chất 
 a. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất 
- Sự biến đổi về lượng diễn ra một cách dần dần. 
- biến đổi về lượng chưa làm thay đổi về chất - độ 
- biến đổi của lượng làm thay đổi chất - điểm nút. 
b) chất mới ra đời bao hàm một lượng mới tương ứng. 
- chất mới ra đời bao hàm  một lượng mới => sự thống nhất giữa chất và lượng. 
Bài học rút ra: 
- muốn tọa sự thay đổi về chất, phải tạo ra sự thay đổi về lượng đạt đến một giới 

hạn nhất định. 
- Trong học tập và rèn luyện luôn kiên trì nhẫn nại, không coi thường việc nhỏ. 
- Mọi hành động nong nóng nữa vời đều không đem lại kết quả như mong muốn. 

 
+ Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về lượng và chất? 
gợi ý: 
Có công mài sắt có ngày nên kim 
Góp gió thành bão 
Tích tiểu thành đại 
Dốt đến đâu học lâu cũng biết 
Sông lở cát bồi 
 
BÀI 6 KHUYNH HƯỚNG  PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT VÀ HIỆN TƯỢNG 
1.Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình 
a. Phủ định là gi ? 
- Phủ định là xóa bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó. 
b. Phủ định siêu hình 
- Phủ định siêu hình : diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài cản trở hoặc 
xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng. 



Vd : Trứng gà đem luộc (hoặc rán) ăn, lũ lụt cuốn trôi nhà cửa… 
 
c. Phủ định biện chứng 
- Do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực 
của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới. 
Vd : gieo trồng các loại hạt, sự phát triển của các chế độ xã hội, quá trình tiến hóa của 
loài người… 

�  PĐBC có hai đặc điểm cơ bản: 
+ Tính tất yếu khách quan:  
Nguyên nhân nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng.  
Đó là quá trình tự giải quyết mâu thuẫn, cái mới ra đời thay thế cái cũ. 
+ Tính kế thừa:  
Trong quá trình phát triển của sự vật, hiện tượng, cái mới ra đời từ trong lòng cái cũ 
nó không phủ định hoàn toàn cái cũ..  
2. Khuynh hướng  phát triển của sự vật, hiện tượng 
-Khuynh hướng  phát triển của sự vật, hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời 
kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn hoàn thiện hơn. 
Bài học rút ra: 
Không ảo tưởng về sự ra đời dễ dàng của cái mới. 
Trân trọng giữ gìn cái cũ cái tiên tiến 
Tích lũy hoàn thiện kinh nghiệm trong bản thân 
Tiếp thu có chọn lọc. 

 

BÀI 7: THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC 

1- Thế nào là nhận thức. 

a) Quan điểm về nhận thức 

- Triết học duy vật biện chứng: Nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn. 

Gồm 2 giai đoạn: nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. 

b) Hai giai đoạn của quá trình nhận thức 

* Nhận thức cảm tính: 

Do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác đối với sự vật, hiện tượng 

 => hiểu biết về đặc điểm bên ngoài của chúng. 

=> là giai đoạn nhận thức trực tiếp. 

+ Ưu điểm: Độ tin cậy cao 

+ Nhược điểm: Kết quả nhận thức chưa sâu sắc, chưa toàn diện. 

* Nhận thức lý tính: 

Dựa trên các tài liệu do nhận thức cảm tính đem lại 



=>tìm ra bản chất, quy luật  

=> là giai đoạn nhận thức gián tiếp. 

+ Ưu điểm: Kết quả nhận thức sâu sắc, toàn diện. 

+ Nhược điểm: nếu không dựa trên nhận thức cảm tính chính xác thì độ tin cậy không 

cao. 

* Mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính: 

- Giai đoạn nhận thức cảm tính làm cơ sở cho nhận thức lý tính. 

- Nhận thức lý tính là giai đoạn nhận thức cao hơn, phản ánh bản chất sự vật, hiện 
tượng sâu sắc và toàn diện hơn. 
Nhận thức là gì ?  

Nhận thức là quá trình phản ánh sự vật, hiện tượng của TGKQ vào bộ óc con người, 

để tạo nên những hiểu biết về chúng. 

2- Thực tiễn là gì ?  

a) Khái niệm: 

Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính chất lịch sử – 

xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội. 

b) Các hình thức biểu hiện: 

- Hoạt động sản xuất vật chất. 

- Hoạt động chính trị – xã hội 

- Hoạt động thực nghiệm khoa học. 

=> 3 hình thức này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó, hoạt động sản xuất vật 

chất là hình thức cơ bản chất. 

3- Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.  

a) Thực tiễn là cơ sở của nhận thức 

- Vì: Mọi nhận thức của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn. Nhờ tiếp xúc của các 

cơ quan cảm giác và hoạt động của bộ não, con người phát hiện ra các thuộc tính, 

hiểu được bản chất các sự vật, hiện tượng. 

Ví dụ: - Sự ra đời của các khoa học 

           - Dự báo thời tiết, ngành thiên văn học 

           - Các câu tục ngữ: đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã 

tối... 



b) Thực tiễn là động lực của nhận thức. 

- Vì: Trong hoạt động động thực tiễn luôn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho nhận thức 

phát triển. 

c) Thực tiễn là mục đích của nhận thức. 

- Vì: Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi được ứng dụng trong hoạt động thực tiễn 

tạo ra của cải cho xã hội. 

Ví dụ: - ứng dụng các phát minh khoa học: công nghệ điện tử, công nghệ sinh học… 

d) Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. 

- Vì: Chỉ có đem những tri thức đã thu nhận được qua nhận thức đối chiếu với thực 

tiễn để kiểm tra, kiểm nghiệm mới khẳng định được tính đúng đắn của nó. 

* Bài học: 

Học phải đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. 


