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ðỀ CƯƠNG ÔN THI TUY ỂN SINH ðÀO TẠO TRÌNH ðỘ THẠC SĨ  

MÔN CƠ BẢN: TRI ẾT HỌC 

 (Cho các ngành không chuyên Triết học)  

 

1. Phạm trù vật chất 

- Khái quát quan ñiểm trước Mác về vật chất. 

- ðịnh nghĩa của Lê-nin về vật chất. 

2. Phạm trù ý thức 

- Nguồn gốc của ý thức 

-  Bản chất của ý thức. 

3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức 

- Trong khuôn khổ vấn ñề cơ bản của triết học. 

- Trong hoạt ñộng thực tiễn. 

4. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát tri ển. 

- Nội dung, ý nghĩa của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến.    

- Nội dung, ý nghĩa của nguyên lý về sự phát triển. 

5. Qui luật lượng – chất 

- Các khái niệm chất, lượng 

- Mối liên hệ giữa sự thay ñổi về lượng và sự thay ñổi về chất. 

- Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật. 

6. Quy luật mâu thuẫn 

- Các khái niệm liên quan. 

- Vai trò của mâu thuẫn ñối với sự phát triển. 

- Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật. 

7. Quy luật phủ ñịnh của phủ ñịnh  

- Khái niệm phủ ñịnh biện chứng 

- Sự phủ ñịnh của phủ ñịnh 

- Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật. 

8. Nhận thức, thực tiễn và vai trò của thực tiến ñối với nhận thức 

- Khái niệm nhận thức 

- Khái niệm thực tiến 

- Vai trò của lý luận ñối với thực tiễn 



 

9. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. 

- Các khái niệm phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất. 

- Mối quan hệ biện chững giữa lực lượng sản suất và quan hệ sản xuất. 

- Ý nghĩa phương pháp luận ñối với cách mạng nước ta. 

10. Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

- Các khái niệm cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng. 

- Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 

- Vấn ñề xây dựng cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng mới ở nước ta 

11. Phạm trù hình thái kinh t ế - xã hội và quá trình lịch sử tự nhiên của sự 
phát tri ển các hình thái kinh tế xã hội. 

- Phạm trù hình thái kinh tế xã hội. 

- Quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái kinh tế xã hội. 

- Vận dụng vào mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. 

12. Vai trò của ñấu tranh giai cấp ñối với sự phát tri ển của xã hội 

- Khái niệm ñấu tranh giai cấp 

- Vai trò của ñấu tranh giai cấp. 

- Cuộc ñấu tranh giai cấp vô sản. 

- Vấn ñề ñấu tranh giai cấp hiện nay ở nước ta hiện nay 

13. Vấn ñề bản chất con người và việc xây dựng con người mới ở nước ta 

- Quan niệm trước Mác về con người. 

- Quan niệm Mác – Xit về bản chất con người. 

- ðặc trưng con người mới ở nước ta hiện nay 

14. Biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội 

- Khái niệm tồn tại xã hội. 

- Khái niệm ý thức xã hội. 

- Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội 
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