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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 
                                                            Môn:  L.SỬ KIẾN TRÚC VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Cách tổ chức khu đền thờ thần của người dân Ai Cập Cổ đại  
- Kiến trúc tôn giáo Ai cập là một quần thể các đền thờ thần, trong đó quan 

trọng nhất là ngôi đền chính thờ thần Mặt trời hay vị thần bảo hộ của địa 
phương, ngoài ra còn có các đền thờ những vị thần thứ cấp khác. 

1,0 
- Quần thể đền thờ được bao bọc bởi tường thành kiên cố, có cổng chính mở 

về hướng sông Nil tạo thành một tổng thể độc lập khép kín trong thành phố.  1,0 
- Bên trong có các công trình phụ trợ khác như kho chứa, xưởng thủ công, nhà 

của giới tăng lữ và nhà ở của một bộ phận nông nô. 1,0 
Phân khu chức năng đô thị của người Hi Lạp cổ đại bao gồm 4 khu vực: 0,25 

- Khu vực lưu trú: nhà ở 0,25 
- Khu vực tôn giáo- tín ngưỡng (Acropolis): đền thờ 0,25 
- Khu vực sinh hoạt công cộng (Agora): quảng trường, nơi diễn ra hội họp, 

văn hóa 0,25 
- Khu vực sản xuất thủ công và nông nghiệp 0,25 

Hình thái không gian đô thị của người Hi Lạp cổ đại có hai dạng phổ biến: 0,25 
- Bố cục tự do: Quảng trường và đường phố được xây dựng theo đặc điểm tự 

nhiên của địa hình -> Tôn trọng địa hình, cảnh quan tự nhiên 0,75 
- Bố cục hình học: Mặt bằng ô bàn cờ, mạng lưới đường phố và quảng trường 

phát triển theo quy luật hình học -> Phù hợp với yêu cầu sử dụng của con 
người.  

0,75 
Tổng điểm câu 1 6,0 đ 

2 

Trình bày ý nghĩa của lý luận thành phố dải của N.Miliutin? Vẽ hình minh 
họa?  
Đề xuất  một cấu trúc đô thị  phát  triển  theo phương kéo dài về 2 phía mà không  
làm thay đổi khu vực  đô thị cũ cũng như các khu vực  đô thị mới kéo dài 0,5 
Đều  có đầy  đủ các khu chức năng  của một đô thị công nghiệp. 0,5 
Hình minh họa đúng 0,5 
Chú thích hình đúng (Sông Volga; Cây xanh công viên; Nhà ở;  Trục giao thông 
chính; Cây xanh cách ly; Công nghiệp; Đường sắt;  Cảng) 0,5 
Trình bày nguyên tắc thiết lập thành phố tuyến của Soria y Mata?  
Tuyến giữa là đường giao thông chính rộng 40 mét, trên trục này có đường sắt 
điện khí hoá;  0,5 
Hai dải đất hai bên dành để xây dựng nhà ở (dải đất đủ rộng để chia ra 7 lô đất 
hình chữ nhật theo chiều sâu cho 7 dãy nhà) 0,5 
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Các đường thẳng góc với đường chính rộng 20 m 0,25 
Các nhà có tỷ lệ diện tích xây dựng trên diện tích khu đất là không lớn hơn 20% 0,25 
Mỗi nhà có vườn hoa riêng và chỉ xây dựng 2-3 ba tầng với các kiểu đa dạng khác 
nhau;  0,25 
Hai dải ngoài cùng hai bên là dành cho cây xanh và đất nông nghiệp.  0,25 

Tổng điểm câu 2 4,0 đ 
 
 

 


