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B. PHẦN TỰ LUẬN: (4điểm)

Dựa vào kiến thức vai trò của thực tiễn em hãy cho biết ý nghĩa của câu tục ngữ: “Đi một
ngày đàng, học một sàng khôn”.
- Trong học tập và cuộc sống phải luôn coi trọng vai trò của hoạt động thực tiễn
- Học phải đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn.
a) Thực tiễn là cơ sở của nhận thức
- Mọi nhận thức của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn. Nhờ tiếp xúc, tác động vào sự vật,
hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.
- Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác
quan của con người, làm cho khả năng nhận thức của con người về sự vật, hiện tượng ngày
càng sâu sắc, đầy đủ hơn.
b) Thực tiễn là động lực của nhận thức.
- Trong hoạt động thực tiễn luôn luôn vận động, luôn luôn đặt ra nhũng yêu cầu mới cho nhận
thức, thúc đẩy nhận thức phát triển.
- Thực tiễn còn tạo ra các tiền đề vật chất cần thiết cho nhận thức.
c) Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
- 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.
- Mục đích cuối cùng của nhận thức là nhằm cải tạo hiện thực khách quan, đáp ứng nhu cầu
vật chất, tinh thần của con người.
d) Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
- 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.
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (4điểm)

Trong cuộc sống hàng ngày có một số người lười lao động nhưng lại thường xuyên cầu khấn
thần linh phù hộ cho họ có nhiều tiền, sống sung sướng. Dựa vào kiến thức con người là chủ
thể của lịch sử, em có thể nói với họ điều gì?
a. Con người tự sáng tạo ra lịch sử của mình
+ Lịch sử loài người được hình thành khi con người biết chế tạo ra công cụ lao động và sử
dụng công cụ lao động,
+ Nhờ biết lao động con người đã tự tách mình ra khỏi thế giới loài vật chuyển sang thế giới
loài người và lịch sử xã hội loài người cũng bắt đầu.
b. Con người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội* Con
người là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất.
- Để tồn tại và phát triển con người cần phải có cái ăn, cái mặc, nhà ở và phương tiện sinh hoạt
khác. Do đó, con người phải lao động, tạo ra của cải vật chất để nuôi sống xã hội.
- Sản xuất ra của cải vật chất là đặc trưng chỉ có ở con người. Đó là quá trình lao động có mục
đích và không ngừng sáng tạo của con người. Quá trình này không chỉ tạo ra của cải vật chất
đảm bảo cho sự tồn tại của xã hội mà còn thúc đẩy trình độ phát triển của xã hội.
* Con người là chủ thể sáng tạo ra các giá trị tinh thần của xã hội.
- Đời sống sinh hoạt hàng ngày và kinh nghiệm trong lao động sản xuất, trong đấu tranh với tự
nhiên và đấu tranh xã hội…của con người là nguồn đề tài vô tận cho các phát minh khoa học
và cảm hứng sáng tạo của văn học, nghệ thuật
- Con người còn là tác giả của các công trình khoa học, các tác phẩm văn học nghệ thuật…
c. Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội
* Cách mạng xã hội: Hiểu theo 2 nghĩa
- Theo nghĩa rộng: Là sự biến đổi căn bản về chất trong toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội,
là phương thức chuyển từ hình thái kinh tế - xã hội lỗi thời lên một hình thái kinh tế - xã hội
cao hơn.
- Theo nghĩa hẹp: Cách mạng xã hội là việc lật đổ một chế độ xã hội lỗi thời, thiết lập nên một
chế độ xã hội tiến bộ hơn.
=> Kết luận: Nhu cầu về cuộc sống tốt đẹp hơn là động lực thúc đẩy con người không ngừng
đấu tranh để cải tạo xã hội. Mọi sự biến đổi của xã hội, mọi cuộc cách mạng xã hội đều do con
người tạo ra
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (4điểm)

Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Lấy ví dụ minh họa?
a) Thực tiễn là cơ sở của nhận thức
- Mọi nhận thức của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn. Nhờ tiếp xúc, tác động vào sự vật,
hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.
- Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác
quan của con người, làm cho khả năng nhận thức của con người về sự vật, hiện tượng ngày
càng sâu sắc, đầy đủ hơn.
b) Thực tiễn là động lực của nhận thức.
- Trong hoạt động thực tiễn luôn luôn vận động, luôn luôn đặt ra nhũng yêu cầu mới cho nhận
thức, thúc đẩy nhận thức phát triển.
- Thực tiễn còn tạo ra các tiền đề vật chất cần thiết cho nhận thức.
c) Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
- 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.
- Mục đích cuối cùng của nhận thức là nhằm cải tạo hiện thực khách quan, đáp ứng nhu cầu
vật chất, tinh thần của con người.
d) Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý.
- 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.
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (4điểm)

Tại sao nói con người là mục tiêu phát triển của xã hội? Lấy ví dụ minh họa?
Con nguời là mục tiêu của sự phát triển xã hội
a. Vì sao con người là mục tiêu phát triển của xã hội

B
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- Ngay từ thời mông muội vừa thoát khỏi thế giới loài vật, loài người đã luôn cháy bỏng hoài
bão được sống tự do, hạnh phúc và luôn đấu tranh để hoài bão đó trở thành hiện thực. - Trong
thực tế vẫn tồn tại những bất công, bất bình đẳng và những yếu tố khác đe doạn tự do hạnh
phúc và cả tính mạng con người
Vì vậy, con người không ngừng đấu tranh vì tự do hạnh phúc của chính mình, mọi chính sách
và hành động của các quốc gia, các cộng đồng quốc tế là phải vì mục tiêu phát triển con
người. Con người là chủ thể của lịch sử nên con người cần phải được tôn trọng, cần phải bảo
đảm các quyền chính đáng của mình, phải là mục tiêu phát triển của xã hộiBởi mục đích của
mọi sự tiến bộ xã hội suy đến cùng là vì hạnh phúc của con người.
b.Chủ nghĩa xã hội với sự phát triển toàn diện của con người
XH loài người đã trải qua 5 chế độ xã hội, nhưng chỉ có xã hội xã hội chủ nghĩa mới thực sự
coi trọng con người là động lực, mục tiêu phát triển xã hội.Xây dựng một xã hội theo mục tiêu
“Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bẳng dân chủ, văn minh”, mọi người có cuộc sống tự do,
hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân là mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội ở
nước ta hiện nay
Nước ta là nước nghèo đang trong giai đoạn quá độ lên CNXH. Tuy vậy Đảng và nhà nước ta
luôn coi trọng con người, coi con người là vị trí trung tâm, là mục tiêu phát triển của xã hội.
Xây dựng một xã hội: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là mục tiêu
hướng tới của Đảng và nhà nước ta hiện nay

