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Câu 1: Thế nào là sản xuất của cải vật chất? Sản xuất của cải vật chất có những vai trò
nào?
Câu 2: Trình bày nội dung cơ bản của các yếu tố của quá trình sản xuất?
Câu 3: Em hãy cho biết ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân và xã hội?
Câu 4: Hàng hóa là gì? Hàng hóa có những thuộc tính gì?
Câu 5: Tiền tệ có các chức năng nào?
Câu 6: Thị trường là gì? Thị trường có các chức năng cơ bản nào?
Câu 7: Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu
thông hàng hóa?
Câu 8: Quy luật giá trị có những tác động như thế nào trong quá trình sản xuất và lưu
thông hàng hóa?
Câu 9: Nội dung và tác động của quy luật giá trị được công dân vận dụng như thế nào?
Câu 10: Nêu khái niệm cạnh tranh? Mục đích của cạnh tranh?
Câu 11: Trình bày măt tích cực và mặt hạn chế của cạnh tranh?
Câu 12: Nêu biểu hiện về nội dung của quan hệ cung - cầu?
Câu 13: Quan hệ cung - cầu được Nhà nước, các doanh nghiệp và người tiêu dùng vận
dụng như thế nào?
Câu 14: Trình bày nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?
 Câu hỏi thông hiểu và vận dụng (đề kiểm tra tự luận)
Câu 1: Cho biết những sản phẩm tiêu dùng nào trong gia đình em là hàng hóa? Vì sao?
Câu 2: Nếu em là giám đốc công ty sản xuất ti vi, khi thấy trên thị trường mặt hàng ti vi
đang bán với giá cả thấp hơn giá trị, để không bị thua lỗ em sẽ làm gì?
Câu 3: Nêu một số ví dụ về việc em đã vận dụng các chức năng tiền tệ trong đời sống?
Câu 4: Tại sao nói giá cả là “mệnh lệnh” của thị trường đối với người sản xuất và người
tiêu dùng?
Câu 5: Em hãy nhận xét việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của ba nhà sản xuất
(1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây:
Thời gian lao động xã hội cần thiết
(của một hàng hóa A)
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Câu 6: Phát hiện thấy việc kinh doanh của công ty mình thu lợi nhuận kém hơn công ty
K, ông H là giám đốc công ty đã tìm hiểu nguyên nhân và tìm biện pháp khắc phục.
Theo em ông H cần làm cách nào để cạnh tranh lành mạnh với công ty K?
Câu 7: Nếu là người bán hàng trên thị trường, để có lợi em chọn trường hợp nào trong
mối quan hệ cung – cầu? (cung = cầu; cung > cầu; cung < cầu)
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Còn khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi em chọn trường hợp nào trong
mối quan hệ cung – cầu? (cung = cầu; cung > cầu; cung < cầu)
Câu 8: Em hãy giải thích vì sao vào đầu vụ và cuối vụ giá trái cây thường cao trong khi
vào giữa vụ giá trái cây lại thấp? Tại sao có những lúc mất mùa mà người nông dân lại
thấy vui hơn khi được mùa?
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