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(Áp dụng từ khoá tuyển sinh năm 2013) 

I.Nội dung ôn tập: 

1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng 

1.1. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng  

1.2. Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất 

và ý thức 

2. Phép biện chứng duy vật 

2.1. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật 

2.2. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật  

2.3. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật  

2.4. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật  

2.5. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng  

3. Chủ nghĩa duy vật lịch sử 

3.1 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

3.2. Biện chứng của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng 

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

3.4. Hình thái kinh tế - xã hội và quá trình lịch sử - tự nhiên của sự phát triển các 

hình thái kinh tế - xã hội  

3.5. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về con người và vai trò sáng tạo lịch 

sử của quần chúng nhân dân  
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