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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 17/12/2020 

                                     Môn: LỊCH SỬ ĐÔ THỊ 

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

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 

Phân chia chức năng đô thị:  

 Thành phố dành cho người chết 

 Khu đền thờ thần 

  Khu lưu trú 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

Thành phố cho người sống là nơi cư trú của tầng lớp chủ nô và nô lệ.  

Khu vực này không được chú trọng xây dựng như khu vực các công trình 

tín ngưỡng và tôn giáo. 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

Vật liệu được dùng để xây nhà ở chủ yếu là đất nung 

Quy mô công trình nhỏ, kiến trúc đơn giản 

Cách bố cục tự do với mật độ xây dựng cao. 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

Khu ở cho các tầng lớp thống trị được xây dựng với quy mô lớn hơn, sử 

dụng vật liệu đá, tuy nhiên vẫn ở mức độ vừa phải. 0,5đ 

Đô thị thường là hình chữ nhật 
0,25đ 

1. Nhà của  nô lệ, 

2-3. Cung điện; 

4.  Nhà ở của chủ nô;  

0,25đ 

0,5đ 

0,25đ 

 Tổng điểm câu 1 5,0đ 

2 

Có hai xu thế: hướng tâm và ly tâm  

 Xu thế hướng tâm  
 Xu thế ly tâm 

 

0,5đ 

0,5đ 

Xu thế hướng tâm: 

 Đô thị  hoá dưới xu thế này là quá trình tập trung dân cư vào đô 
thị. Xu thế này diễn ra mạnh trong thế kỷ  19 và thế  kỷ 20 trong 
thời  kỳ cực thịnh của nền  văn minh công nghiệp.   

 Làn sóng người nhập cư vào sống  và làm việc  trong đô thị ngày 
càng đông.  Quy mô đô thị phát triển,  mật độ dân số ngày càng 
tăng.   

0,75đ 

 

 

0,75đ 

 

0,5đ 
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 Đây là xu hướng  phát triển đô thị theo kiểu truyền thống. 

Xu thế ly tâm: 

 Ly tâm đang trở thành  một xu hướng chung cho quá trình phân  
bố dân cư trong các đô thị lớn.  

 Khi mà nền khoa học  kỹ thuật  ngày  càng phát triển, công nghệ 
thông tin liên lạc và phương tiện giao thông ngày càng hiện đại, xu 
hướng  của người dân đô thị lại chuyển sang sống trong các khu 
vực ngoại ô  lân cận, không  tập trung vào các trung tâm  đô thị 
như trước.  

 Xung quanh đô thị  sẽ hình thành các đô thị nhỏ tập trung dân cư, 
tạo nên một mạng lưới đô thị 

0,75đ 

 

 

0,75đ 

 

 

0,5đ 

 Tổng điểm câu 2 5,0đ 

 

 

 

 

 

 

 


