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BỘ XÂY DỰNG                                         ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                     Môn: KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI NƯỚC NGOÀI 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                     (Đáp án – Thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

Câu   Nội dung Điểm 
1        Nêu các xu hướng biểu hiện của xu hướng Kiến trúc Hậu Hiện 

Đại? 
3,0 

 

 

       Xu hướng Chiết trung lịch sử, dẫn chứng công trình cụ thể 0,75 
       Xu hướng khai thác phong cách kiến trúc dân gian địa phương dẫn 
chứng công trình cụ thể 0,75 

 Xu hướng Cổ điển hậu hiện đại dẫn chứng công trình cụ thể 0,75 

 Xu hướng Pop – Art dẫn chứng công trình cụ thể 0,75 
2         Trình bày các đặc điểm trong thiết kế kiến trúc của kiến trúc 

sư Tadao Ando? 
3,0 

 

 

- Sử dụng hình thức hình học của kiến trúc truyền thống 0,75 

- Thủ pháp "cắt cảnh" 0,75 

- Khai thác ánh sáng theo cách thức truyền thống 0,75 

- Khai thác đặc tính thẩm mỹ của văn hóa truyền thống 0,75 
3       Trình bày các đặc điểm giống nhau và khác nhau của xu hướng 

kiến trúc Deconstruction và xu hướng Chủ nghĩa kết cấu ở Nga? 
4,0 

 

 

Sinh viên nêu, phân tích để thấy 
Giống nhau 
  - Đều hướng tới cái đẹp của kết cấu, của hıǹh khối, của sư ̣chuyển 
động. 
  - Đều loại bỏ các chi tiết trang trí vô ích 
Khác nhau 

1,5 

Chủ nghĩa kết cấu ở Nga 
- Hướng tới sư ̣đơn giản của 
hıǹh khối, hình khối là 
những hình học kỷ hà, vẫn 
có tính vuông vắn. 
- Chấp nhận sư ̣tồn tại chung 
của những mặt đối lập mà 
không tım̀ cách hoà hợp 
chúng. 
- Vẫn có thể phân biêṭ được 
kết cấu, bao che, các bộ phận 
của công trıǹh với nhau. 
- Vẫn cân đối, theo trật tư,̣ 
chuẩn mưc̣ kiến trúc, tạo 
cảm giác ổn điṇh, chắc chắn. 

Deconstruction 
- Không quá đề cao công năng, cho 
rằng “hıǹh thức vượt quá công năng“. 
- Kết hợp của các yếu tố đối lập thành 
nhất thể theo cách thức của máy móc 
công nghiêp̣ 
- Hıǹh khối phức tạp, cắt lát tạo nhiều 
trải nghiêṃ khác lạ cho người xem. 
- Không phân biêṭ đượckết cấu, bao 
che, các bộ phận của công trıǹh vı ̀
chúng hoà lẫn vào nhau. 
- Phá vỡ sư ̣ cân đối, trật tư,̣ chuẩn 
mưc̣ kiến trúc, sử dụng sư ̣gẫy vỡ, bóp 
méo, tạo cảm giác bất ổn, không chắc 
chắn. 

 

2,5 
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