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BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY               ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 03/01/2020 
                                                                                Môn: ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu  Ý Nội dung Điểm 
1   3,0 đ 

 

1 
Khái niệm địa hình: 
Địa hình là tập hợp tất cả các hình dạng trên Trái đất, đó là những vật 

thể tự nhiên đặc trưng cho địa hình và mang những kích thước nhất định. 

 
1,0 

 

2 
Địa hình kiến tạo: 
Địa hình kiến tạo hình thành do sự vận động kiến tạo nâng lên hạ 

xuống của vỏ Trái đất, tạo nên địa hình cơ bản mặt đất như dãy núi, thung 
lũng, vực sâu, hẻm núi, đồng bằng, đáy biển... 

 
1,0 

3 
Ý nghĩa của việc nghiên cứu địa hình đối với xây dựng: 
Địa hình quyết định rất lớn đến việc lựa chọn hình dáng kết cấu công 

trình, phương án thi công, giá thành xây dựng và cả việc đảm bảo khai 
thác công trình sau này. 

Vì vậy trong xây dựng công trình, việc nghiên cứu địa hình là điều rất 
cần thiết. Dựa vào đó mà người ta tiến hành qui hoạch, xây dựng các 
thành phố, các công trình thủy lợi (hồ chứa, đập chắn, kênh mương...) các 
công trình giao thông (đường sá, cầu cống...) và hàng loạt các công trình 
khác. 

1,0 

2   4,0đ 

 
 

a Hệ số rỗng của mẫu đất cát ở trạng thái tự nhiên (e): 
1,0 

   e = 0,88 
b Hệ số rỗng của mẫu đất cát ở trạng thái rời rạc nhất (emax): 

1,0 
   emax = 1 

c Hệ số rỗng của mẫu đất cát ở trạng thái nén chặt nhất (emin): 
1,0 

   emin = 0,29 
d Độ chặt tương đối của mẫu đất cát (D): 

0,5 
   D = 0,18 

Trạng thái của mẫu đất cát: 
0,5 

    Mẫu đất cát thí nghiệm ở trạng thái rời rạc. 

3   3,0đ 

 
 

a Chiều cao mực nước tại điểm M: 
0,5 

hM=30,52(m) 
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Câu  Ý Nội dung Điểm 
Độ hạ thấp mực nước tại M: 

0,5 
SM=1,48(m) 

b Chiều cao mực nước tại điểm M: 
0,5 

hM=29,88(m) 

Độ hạ thấp mực nước tại M: 
0,5 

SM=2.12(m) 
c Chiều cao mực nước tại điểm M: 

0,5 
hM=29,22(m) 

Độ hạ thấp mực nước tại M: 
0,5 

SM=2,78(m) 
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