
Chuyên đề 3: NGUỒN GỐC VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA SỰ VẬT 

VÀ HIỆN TƯỢNG 

A. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM 

1. Thế nào là mâu thuẫn? 

* Ví dụ: 

- Trong nguyên tử có: e+ và e- 

- Trong sinh vật có: đồng hoá và dị hoá. 

- Trong nhận thức có: đúng và sai. 

- Trong đạo đức có: thiện và ác 

* Nhận xét: 

- Trong mỗi sự vật hiện tượng đều có 2 mặt đối lập nhau. 

- Hai mặt đối lập đó ràng buộc, tác động và đấu tranh với nhau. 

➔ Mâu thuẫn là gì? 

Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập 

vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau. 

a. Mặt đối lập của mâu thuẫn. 

• Mặt đối lập của mâu thuẫn: Đó là những khuynh hướng, tính chất, đặc 

điểm….mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng 

chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. 

• Mặt đối lập của mâu thuẫn còn gọi là mặt đối lập biện chứng, là những mặt 

đối lập ràng buộc, thống nhất và đấu tranh với nhau trong mâu thuẫn, chứ 

không phải là những mặt đối lập bất kì giữa sự vật, hiện tượng với sự vật, 

hiện tượng kia… 

b. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập. 

Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, là tiền đề  tồn 

tại cho nhau. Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. 

c. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 

* Ví dụ: 

- Trong nguyên tử: e+ và e- 

- Trong sinh vật: di truyền – biến dị 

- Trong xã hội TBCN: giai cấp Tư sản - giai cấp vô sản. 

- Trong học tập: chăm học - lười học... 

* Nhận xét: 

Trong quá trình phát triển, các mặt đối lập phát triển theo chiều hướng trái 

ngược nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. 



➔ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là gì? 

Các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những 

chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. 

Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. 

2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng. 

a. Giải quyết mâu thuẫn 

* Ví dụ: 

- Đồng hoá >< Dị hoá ➔ sinh vật phát triển. 

- Vô sản >< Tư sản ➔ Cách mạng XHCN. 

- Ý thức tốt >< ý thức chưa tốt ➔ tiến bộ. 

- Chăm học >< lười học ➔ học tốt. 

Bất cứ sự vật nào cũng chứa đựng mâu thuẫn. Mỗi mâu thuẫn đều bao hàm 

sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập 

làm cho sự vật, hiện tượng không thể giữ nguyên trạng thái cũ. Khi mâu thuẫn cơ 

bản được giải quyết, kết quả là sự vật cũ mất đi, sự vật mới ra đời, lại xuất hiện 

các mâu thuẫn mới. 

➔ Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc vận động, phát triển của sự 

vật và hiện tượng. 

b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng chiến tranh 

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh giữa các mặt đối lập chứ 

không phải bằng còn đường điều hòa mâu thuẫn. 

c. Bài học thực tiễn 

* Ý nghĩa 

- Giải quyết mâu thuẫn là nguồn gôc, động lực của vận động, phát triển của sự vật 

hiện tượng, nên cần phải biết phát hiện ra mâu thuẫn, tìm cách tác động, có như 

vậy mâu thuẫn mới được giải quyết, sự vật cũ mới mất đi, sự vật mới mới ra đời 

* Bài học 

- Mỗi loại mâu thuẫn có phương pháp giải quyết khác nhau, do đó cần phân tích 

mâu thuẫn cụ thể trong tình hình cụ thể. 

- Phân tích điểm mạnh – yếu của từng mặt đối lập, phân tích các quan hệ của mâu 

thuẫn. 

- Trong cuộc sống, phải biết phân biệt đúng, sai, tiến bộ, lạc hậu 

- Biết đấu tranh phê bình và tự phê bình để tiến bộ. 

- Tránh tư tưởng “dĩ hoà vi quý”. 

- Nâng cao nhận thức xã hội, phát triển nhân cách. 



B. CÁC DẠNG BÀI TẬP 

I. Tự luận 

Câu 1: Thế nào là mâu thuẫn? Thế nào là mặt đối lập? Những mặt đối lập có quan 

hệ với nhau như thế nào mới tạo thành mâu thuẫn? Cho ví dụ? 

Câu 2: Em hãy nêu một vài kết luận của bản thân qua việc nghiên cứu sự thống 

nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn? 

Câu 3: Thế nào là “thống nhất” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ? 

Câu 4: Thế nào là “đấu tranh” giữa các mặt đối lập? Cho ví dụ? 

II. Trắc nghiệm 

Câu 1. Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt 

đối lập 

A. Vừa xung đột nhau, vừa bài trừ nhau. 

B. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau. 

C. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau. 

D. Vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau. 

Câu 2. Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có 

A. Hai mặt đối lập    B. Ba mặt đối lập 

C. Bốn mặt đối lập    D. Nhiều mặt đối lập. 

Câu 3. Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu 

tranh với nhau, Triết học gọi đó là 

A. Mâu thuẫn          B. Xung đột 

C. Phát triển          D. Vận động. 

Câu 4. Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm 

mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát 

triển theo những chiều hướng 

A. Khác nhau    B. Trái ngược nhau 

C. Xung đột nhau    D. Ngược chiều nhau 

Câu 5. Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải 

A. Liên tục đấu tranh với nhau 

B. Thống nhất biện chứng với nhau 

C. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau 

D. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau 

Câu 6. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, Triết 

học gọi đó là 

A. Sự khác nhau giữa các mặt đối lập   



B. Sự phân biệt giữa các mặt đối lập 

C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập   

D. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập. 

Câu 7. Hai mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược 

nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, Triết học gọi đó là 

A. Sự đấu trah giữa các mặt đối lập.  B. Sự tồn tại giữa các mặt đối lập 

C. Sự phủ định giữa các mặt đối lập  D. Sự phát triển giữa các mặt đối lập 

Câu 8. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng 

A. Sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập   

B. Sự phủ định giữa các mặt đối lập 

C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập   

D. Sự điều hòa giữa các mặt đối lập 

Câu 9. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập được hiểu là, hai mặt đối lập 

A. Cùng bổ sung cho nhau phát triển 

B. Thống nhất biện chứng với nhau 

C. Liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề để cho nhau tồn tại 

D. Gắn bó mật thiết với nhau, chuyển hóa lẫn nhau 

Câu 10. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn là 

A. Một tập hợp     B. Một thể thống nhất 

C. Một chỉnh thể     D. Một cấu trúc 

 

 

 


