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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 29/08/2019 

                                             Môn: XÃ HỘI HỌC ĐÔ THỊ 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                       (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Khái niệm XHH về đô thị: 
 Dân số đông, mật độ cao, không thuần nhất 
 Lao động phi nông nghiệp 
 Đảm nhận chức năng thị trường 
 Đô thị thể hiện hình thức tương tác 
 Có gắn kết xã hội 

 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

 

Các tiêu chí quy định đô thị của Việt Nam: 

 Vị trí, chức năng 

 Quy mô dân số 

 Mật độ dân số 

 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 
Trình độ phát triển CSHT, KTCQ 

 
0,5  
0,5  
0,5  
0,5  

So sánh giữa sự giống nhau giữa khái niệm và nhóm tiêu chí 0,5 

So sánh giữa sự khác nhau giữa khái niệm và nhóm tiêu chí 0,5 

Tổng điểm câu 1 5,0đ 

2 

Khái niệm đô thị hóa 

 Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị, tính theo tỉ lệ phần trăm 
giữa số dân đô thị hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay 
diện tích của một vùng hay khu vực. Nó cũng có thể tính theo 
tỉ lệ gia tăng của hai yếu tố đó theo thời gian. Nếu tính theo 
cách đầu thì nó còn được gọi là mức độ đô thị hóa; còn theo 
cách thứ hai, nó có tên là tốc độ đô thị hóa. 

 Đô thị hóa là quá trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành thể 
hiện qua các mặt dân số, mật độ dân số, chất lượng cuộc 
sống,... 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

Các đặc điểm của đô thị hóa 

  Dân cư có xu hướng tăng nhanh 

 Dân cư tập trung vào các thành phố lớn và cực lớn 

 Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị 

 

0,25 

0,25 

0,25 

Mối quan hệ với các biến đổi xã hội: 

 Cơ cấu nhân khẩu  
 

0,75 



 

Trang 2/2 

 PTXH  

 Nhập cư, xuất cư  

0,75 

0,75 

Giải thích qua ví dụ thực tế: 

 Bối cảnh của ví dụ  

 Các tác động của đô thị hóa đến biến đổi xã hội  

 

0,5 

0,5 

Tổng điểm câu 2 5,0đ 

 


