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BÀI 1: THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƢƠNG PHÁP 

 LUẬN BIỆN CHỨNG  

Môn: GDCD; Lớp: 10 

Thời gian thực hiện: 2 tiết 

 

I. NỘI DUNG CƠ BẢN 

 

TIẾT 1:  

TÌM HIỂU NỘI DUNG THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT 

  

 

       Hoạt động của học sinh        Nội dung 

1. Theo em con người muốn nhận thức và cải tạo TG thì 

phải làm gì? 

2. Vậy có phải các môn KH đều ng.cứu về một lĩnh vực 

hay không? 

3. Em hãy lấy VD về đối tượng ng.cứu của mỗi môn khoa 

học cụ thể? 

4. Vậy triết học có phải là một môn khoa học  ng.cứu một 

lĩnh vực cụ thể không? 

5. Vậy đối tượng ng.cứu của triết học là gì? 

 

1. Thế giới quan và phƣơng 

pháp luận 

a. Vai trò của TGQ, PPL của 

triết học 

- Triết học ng.cứu những vấn đề 

chung nhất, phổ biến nhất của thế 

giới về sự vận động và phát triển của 

giới tự nhiên, xã hội và trong  lĩnh 

vực tư duy. 

- So sánh đối tượng ng.cứu triết 

học với các môn khoa học cụ thể 

+ Giống: ng.cứu vận động, phát 

triển của TN, XH và TD. 

+ Khác: TH: có tính khái quát, 

toàn bộ TG VC .Các môn khoa học  

có tính chất riêng lẻ của từng lĩnh 

vực. 

- KN TH: là hệ thống các quan 

điểm lí luận chung nhất về thế giới 

và vị trí của con người trong thế giới 

đó. 

 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh Dự kiến sản phẩm 

 

 

 

 

 

b. Thế giới quan duy vật và 

thế giới quan duy tâm 

 

- TGQ: Là toàn bộ những 

quan điểm và niềm tin định 



Khi t m hiểu  quan sát thế giới  ung quanh  các s  vật  hiện tư ng 

trong t  nhi n     h i  ch ng ta muốn đ t đư c điều g    Cho ví 

dụ minh họa ? 

-  ậ   nh ng hiểu  iết về thế giới  ung quanh s  đem l i cho con 

người điều g   li n quan đến thái đ  của con người    

- Nh ng quan điểm và niềm tin của con người có tha  đ i  h ng  

   sao  

-    hiểu  iết và niềm tin của con người về m t cái g  đó s  tác 

đ ng đến ho t đ ng con người như thế nào   

- Thế giới quan là g  ? 

 

 

hướng hoạt động của con 

người trong csống. 

 

- Vấn đề cơ bản của triết học: 

+ M t thứ nhất của triết học: 

Trả lời câu hỏi VC – YT cái 

nào có trước, cái nào có sau, 

cái nào quyết định cái nào? 

+ M t thứ 2 của triết học trả 

lời câu hỏi: Con người có thể 

nhận thức được thế giới 

không? 

- Thế giới quan duy vật và thế 

giới quan duy tâm 

+ Thế giới quan duy vật cho 

rằng: Giữa VC và YT thì VC 

có trước YT, quyết định ý 

thức và con người có thể nhận 

thức được thế giới. 

+ thế giới quan duy tâm cho 

rằng: Giữa VC và YT thì YT 

là cái có trước, quyết định VC 

và con người không có khả 

năng nhận thức được thế giới. 

 

 

 

II. CŨNG CỐ, LUYỆN TẬP 

 -  Nội dung câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1. Hệ thống các quan điểm lí luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người 

trong thế giới đó là nội dung của khái niệm nào sau đây ? 

A.Triết học.   B. Triết lý.  C. Văn học.   D. Xã hội học. 

Câu 2. Trong Triết học duy vật biện chứng, thế giới quan duy vật và phương pháp luận 

biện chứng  

A.thống nhất hữu cơ với nhau.  B. tách rời nhau. 

C. tồn tại bên nhau.    D. bài trừ lẫn nhau. 

Câu 3. Quan điểm nào sau đây thể hiện phương pháp luận biện chứng ? 

A.“Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. 

B. Cơ thể con người giống như các bộ phận của một cỗ máy. 

C. Con voi sừng sững như cái cột đình. 

D.  Phụ nữ luôn luôn kém thông minh hơn đàn ông. 

Câu 4. Quan điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của thế giới quan duy tâm ? 

A.Chữa bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ.   B. Chữa bệnh bằng bùa phép. 

C. Tin một cách mù quáng vào bói toán.   D. Mời thầy cúng về đuổi ma. 

Câu 5.  Truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” thuộc phương pháp luận nào dưới đây ? 

A. Biện chứng.    B.Siêu hình. 



C. Dạy học.     D. Nghiên cứu khoa học. 

Câu 6. Câu nói “Sống chết có mệnh, giàu sang do trời” phản ánh thế giới quan nào dưới 

đây ? 

A. Duy vật.    B.Duy tâm. 

C. Khoa học.     D. Vô thần. 

Câu 7. A và Mẹ thường xuyên đi lễ chùa cầu mong đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT sắp tới. Nếu là bạn của A em sẽ khuyên bạn như thế nào cho phù hợp ? 

A.Nên chăm chỉ ôn luyện để đạt kết quả cao. 

B. Nên đi thường xuyên vì như thế mới tự tin khi làm bài. 

C. Nên đi đến các đền hơn đi lễ chùa. 

D. Rủ các bạn trong lớp cùng đi để có kết quả cao. 

- Giáo viên giao nhiệm vụ học sinh làm bài tập sau 

HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng lập luận để viết bài luận về hiện tượng gọi hồn trong 

tín ngưỡng dân gian. Học sinh về nhà tìm hiểu hiện tượng này và viết trong khoảng 2 trang giấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIẾT 2:  

PHƢƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG, PHƢƠNG PHÁP LUẬN SIÊU HÌNH 

  

           Hoạt động của  học sinh           Nội dung 

  HS nghiên cứu truyện : "M t con qu  th ng minh"  

GV nêu câu hỏi: Con qu  th ng minh đ  làm cách nào để có thể 

uống đư c nước ở trong   nh   Ngoài cách đó ra  theo em còn 

cách nào  hác để qu   uống đư c nước ở trong   nh   

T ÌNH HUỐNG:  Thầ  giáo giao cho A và B mỗi người m t    

phụ tùng  e đ p. Thầ    u cầu hai   n về nhà t m hiểu về chiếc  e 

đ p và  áo cáo l i cho thầ . A nhà về t m  ĩ về tính năng  tác 

dụng  ngu  n lí ho t đ ng của từng    phận trong chiếc  e.  au 

đó  A lắp ráp các phụ tùng đó l i thành m t chiếc  e đ p hoàn 

chỉnh và đi thử. B n  ết luận : “Chỉ  hi nào có s   ết h p đồng 

    h p lí gi a tất cả các    phận  các phụ tùng th  chiếc  e mới 

ho t đ ng m t cách hiệu quả”.  ề phần B    n về nhà cân  đo  

đếm từng    phận và phụ tùng của chiếc  e.  au đó   n liệt    tất 

cả các th ng tin m nh đ  cân  đo  đếm đư c ra giấ  và n p cho 

thầ  giáo.  

- Theo em, giữa cách xem xét của A và B thì cách xem xét nào 

thể hiện tính biện chứng ? Tại sao ? 

+ 1: Con qu  th ng minh đ  làm cách nào để có thể uống đư c 

nước ở trong   nh   Ngoài cách đó ra  theo em còn cách nào  hác 

để qu   uống đư c nước ở trong   nh   

- HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi mà giáo viên đã đ t ra 

+ 2. xem xét của A và B thì cách xem xét nào thể hiện tính biện 

chứng ? Tại sao ? 

 

c. PPL biện chứng và PPL 

siêu hình. 

*PP và PPL: 

- PP: là cách thức đạt tới mục 

đích đ t ra. 

- PPL: là khoa học về phương 

pháp nghiên cứu. 

* PPL biện chứng và PPL 

SH: 

- PPL BC: Xem xét SVHT 

trong sự ràng buộc, quan hệ 

lẫn nhau giữa chúng. Trong sự 

vđ và phát  triển ko ngừng của 

chúng 

- PPL siêu hình: Xem xét sự 

vật phiến diện, cô lập, ko vđ, 

ko phát triển,máy móc, giáo 

điều áp đ t đ c tính của sự vật 

này vào sự vật khác 

Nhƣ vậy: PPL BC mang tính 

đúng đắn giúp con người 

trong nhận thức và cải tạo thế 

giới. 

 

 

 

II. CŨNG CỐ, LUYỆN TẬP: 

 + Nội dung câu hỏi trắc nghiệm: 

Câu 1: Phương pháp luận nào dưới đây xem xét các sự vật, hiện tượng trong sự ràng 

buộc lẫn nhau giữa chúng, trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng? 

 A. Siêu hình.     B. Biện chứng. 

C. Lịch sử.     D. Lôgic. 

Câu 2: Học thuyết về phương pháp nhận thức khoa học và cải tạo thế giới được gọi là 

 A. phương pháp.     B. khoa học. 

 C. phương pháp luận.     D. thế giới quan. 

Câu 3: Yếu tố nào dưới đây thường là chỗ dựa về lí luận cho các lực lượng xã hội lỗi 

thời, kìm hãm sự phát triển của xã hội? 

A. Phương pháp luận biện chứng.   B. Phương pháp luận siêu hình. 

C. Thế giới quan duy vật.    D. Thế giới quan duy tâm. 

Câu 4: Quan điểm nào dưới đây thuộc phương pháp luận siêu hình? 

A. Áp dụng máy móc đ c tính của sự vật này vào sự vật khác. 

B. Đánh giá sự vật hiện tượng trên quan điểm của sự phát triển. 



C. Giữa các sự vật hiện tượng luôn có mối quan hệ giàng buộc lẫn nhau. 

D. Giữa các sự vật hiện tượng có thể có những đ c điểm giống nhau. 

Câu 5. Phương pháp siêu hình xem xét sự vật, hiện tượng  

 A. trong trạng thái vận động, phát triển. 

 B. trong sự ràng buộc lẫn nhau. 

 C. trong trạng thái đứng im, cô lập. 

 D. trong quá trình vận động không ngừng. 

Câu 6: Bố bạn N không cho con chơi với bạn H vì cho rằng bố bạn H nghiện ma túy thì 

sau này bạn H cũng nghiện ma túy, nếu chơi với bạn H, N sẽ cũng bị lôi kéo vào con đường 

nghiện ngập. Theo em, quan niệm của bố bạn N thể hiện cách xem xét sự vật theo  

 A. thế giới quan duy vật.    B. thế giới quan duy tâm. 

 C. phương pháp luận biện chứng.  D. phương pháp luận siêu hình. 

Câu 7: Trong các câu ca dao tục ngữ sau, câu nào không phải là phương pháp luận biện 

chứng? 

A. Rút dây động rừng                                            B. Con vua thì lại làm vua 

C. Có công mài sắt có ngày nên kim                    D. Nước chả đá mòn 

Giáo viên giao nhiệm vụ học sinh làm bài tập sau 

Học sinh làm việc theo nhóm tại nhà 

Nội dung: h   sưu tầm các câu ca dao  tục ng  nói về thế giới quan du  vật và thế giới quan 

du  tâm  phương pháp luận  iện chứng và phương pháp luận si u h nh. 
 


