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ĐỀ CHÍNH THỨC 

  
Câu 1 (4 điểm): Bàn về vai trò của các yếu tố cơ bản trong quá trình sản xuất của cải vật 

chất. 

- Hải cho rằng: Đối tượng lao động là quan trọng nhất. 

- Bình lại khẳng định: Sức lao động là quan trọng nhất. 

a. Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao? 

b. Hãy phân biệt lao động và sức lao động? 

Câu 2 (4 điểm): Lớp 11A triển khai dự án vì cộng đồng, lớp trưởng Lâm đưa ra ý kiến 

quyên góp quần áo và đồ dùng học tập, làm bao lì xì bán để giúp đỡ các bạn học sinh 

nghèo các tỉnh miền Trung. Lớp phó Vân băn khoăn hỏi Lâm:   Bao lì xì do tụi mình làm 

ra có được gọi là hàng hóa không nhỉ? 

a. Nếu là Lâm em sẽ trả lời Vân như thế nào? 

b. Tại sao nói giá cả là “mệnh lệnh” của thị trường đối với người sản xuất và lưu thông 

hàng hóa? 

Câu 3 (4 điểm): Có ý kiến cho rằng “Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản 

xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa, là cơ sở của tất cả các quy luật kinh tế khác trong 

nền sản xuất hàng hóa”. 

 Em đồng ý không? Vì sao? 

Câu 4 (4 điểm): Chuyên mục kinh tế, báo Người lao động ngày 13 tháng 1 năm 2021 

trong bài Giá thịt heo lại "nhảy múa" có đoạn viết:  

       ….."Từ nay đến Tết nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thịt heo vẫn tiếp tục 

tăng trong khi nguồn cung khá hạn chế do ảnh hưởng dịch bệnh, thêm yếu tố bất lợi là 

thị trường miền Bắc đang hút hàng heo hơi. Ngay cả Trung Quốc cũng đang có nhu cầu 

lớn về thịt heo để phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết. Cộng chung tất cả yếu tố, giá thịt 

heo sẽ tiếp tục đà tăng"   

a. Vấn đề nêu trên đề cập tới qui luật kinh tế nào?  

b. Nêu nội dung qui luật? 

Câu 5 (4 điểm): Báo Nhân dân điện tử - chuyên mục giáo dục, trong bài Công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đối với yêu cầu giáo dục đại học – có đoạn viết 

…”Hiện nay, CNH, HĐH được xác định là nhiệm vụ trung tâm, quan trọng nhất của toàn 

Đảng, toàn dân; là con đường duy nhất để “rút ngắn” quá trình phát triển, tránh nguy 

cơ tụt hậu ngày càng xa với các nước trên thế giới. Là một nước còn nghèo với kinh tế 

nông nghiệp là chủ yếu, CNH, HĐH đối với Việt Nam là một quá trình tất yếu để phát 

triển kinh tế thị trường định hướng XHCN để rút ngắn khoảng cách tụt hậu và thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững”. 

      Từ thông tin trên em hãy cho biết: 

a. Thế nào là công nghiệp hóa, hiện đại hóa? Tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa? 

b. Trình bày sự hiểu biết của em về cách mạng công nghiệp 4.0? 
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