BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC

Môn: LỊCH SỬ ĐÔ THỊ
(Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Câu

Nội dung

Ý

1

1

 Khu trung tâm hành chính, chính trị có quảng trường công cộng
 Công trình trọng tâm là tòa thị chính, trụ sở hội đồng của chính
quyền dân sự.
 Khu trung tâm tôn giáo, tín ngưỡng có quảng trường với công trình
trọng tâm là nhà thờ, tu viện Cơ đốc giáo.
 Khu trung tâm thương mại bao gồm quảng trường, chợ, đường phố
chính 2 bên là nhà ở kết hợp cửa hàng.
 Khu cư trú tổ chức trên cơ sở các phường nghề tập trung thủ công
và thương mại
Hình thái đô thị:

2

Cấu trúc đô thị động dựa trên nguyên tắc: khi đô thị phát triển thì phần
phát triển không gây ảnh hưởng đến phần hiện hữu của đô thị.

2

5,0
0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ
0,75đ

 Đa dạng, kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa công trình xây dựng với
đặc điểm địa hình, cảnh quan thiên nhiên của từng địa phương.
 Mạng lưới đường phố có bố cục tự do: đường chính và phụ. Rộng 0,5đ
từ 2-8m,
 Đường phố chính nối liền các quảng trường công cộng trung tâm
0,5đ
với cổng thành.
 Bộ mặt kiến trúc đường phố và quảng trường đa dạng về chiều cao
0,75đ
và loại hình kiến trúc.
Các nhà đô thị học Xô viết hướng tới các cấu trúc đô thị thích nghi được
với quá trình luôn biến động của đô thị.
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Điểm

5,0
0,5đ

0,5đ

Tiêu biểu nhất là 2 lý luận:
 Lý luận về thành phố “Tên lửa” của L.Ladopski
 Lý luận về thành phố dải – Milyutin.

0,25đ
0,25đ

Lý luận về thành phố dải – Milyutin:
2

 Đề xuất một cấu trúc đô thị phát triển theo phương kéo dài về 2 0,75đ
phía mà không làm thay đổi khu vực đô thị cũ cũng như các khu
vực đô thị mới kéo dài
0,5đ
 Đều có đầy đủ các khu chức năng của một đô thị công nghiệp.
Trang 1/2

Câu

Ý

3

4

Nội dung
Lý luận về thành phố “Tên lửa” của L.Ladopski:

Điểm

 Đô thị phát triển về một phía kéo theo sự phát triển của trung tâm 0,75đ
và khu sản xuất đô thị với quy mô lãnh thổ nở dần ra.
 Cấu trúc đóng góp cho giải pháp đô thị phát triển cân bằng và ổn 0,5đ
định.
Vẽ hình minh họa thể hiện:
0,75đ
0,25đ

 Hình vẽ đúng
 Ghi chú đúng
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