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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 07/01/2020 

                    Môn: LỊCH SỬ KIẾN TRÚC & 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 trung tâm (Acripolis) của người Hi Lạp Cổ đại  

- Các Acropolis được đặt trên vị trí cao, những đền đài này tạo cho 
thành phố những góc nhìn hết sức mĩ quan.  

0,5 

- Các Acropolis thường mang một bố cục tự do, tương thích với thiên 
nhiên và địa hình.  

0,5 

Cách tổ chức quảng trường (Agora) của người Hi Lạp Cổ đại  

- Agora là nơi diễn ra đa số hoạt động chính trị, văn hóa, kinh tế, xã 
hội của thành phố. 

0,5 

- Agora có nghĩa là gặp nhau. Giữa quảng trường có một đường 
thánh đạo, là một đường diễu hành chạy chéo qua quảng trường, nối 
lên Akropolis.  

0,5 

- Con đường này là mạch nối giữa đời sống tâm linh và trần thế trong 
không gian công cộng thành phố.  

0,5 

- Trên quảng trường có thể họp chợ và cũng là nơi tập trung để bàn 
việc chính trị.  

0,5 

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 

Tổng điểm câu 1 6,0đ 

2 

Trình bày lý luận về “cấu trúc tầng bậc” trong lý luận quy hoạch 
xây dựng đô thị?  

Tp được tổ chức với hệ  thống trung tâm phục vụ công cộng theo cấu 
trúc tầng bậc. Bao gồm 1 trung tâm chính, 3 trung tâm khu vực  và 15 
trung tâm đơn vị  ở.  

0,5 
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Câu Nội dung Điểm 

Mỗi một điểm dân cư có một đơn vị khác cao hơn và chịu tác động qua 
lại lẫn nhau 

0,5 

Trung tâm khu vực phục vụ 20 - 35 ngàn người,  còn trung tâm đơn vị  ở 
phục vụ từ 5 - 12 ngàn người. 

0,5 

Trong đô thị có những ưu điểm và tồn tại những nhược điểm về các mặt 
trang thiết bị phục vụ công cộng và giao thông.  

0,5 

Trình bày bối cảnh ra đời của các lý luận quy hoạch xây dựng đô thị 
thời hiện đại?  

Cuộc cách mạng  công nghiệp  giữa thế kỷ XVIII đã mở ra một thời kỳ 
mới của lịch  sử phát triển đô thị 

0,5 

Đô thị trong thời kỳ đầu của quá trình đô thị hóa phải đối mặt với hàng  
loạt  áp lực về nơi ăn chốn  ở, chỗ  sinh hoạt và làm việc  gia tăng đột 
biến.  

0,5 

Việc xây dựng  hạ tầng  kỹ thuật và xã hội của đô thị không  thể đáp ứng 
kịp với sự gia tăng  dân  số đô thị.  Đây  là nguyên nhân cơ bản dẫn đến 
hiện tượng  xuống cấp trầm trọng  môi trường  đô thị. 

0,5 

Việc đi tìm những  giải pháp cấu trúc đô thị trở nên cấp thiết. Vì vậy,  
vào cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, hàng  loạt  các lý luận về đô thị 
ra đời.  

0,5 

Tổng điểm câu 2 4,0đ 

 


