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BỘ XÂY DỰNG                                         ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                   Môn: LSKT VIỆT NAM VÀ PHƯƠNG ĐÔNG 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án – Thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

Câu Ý  Nội dung Điểm 

1       Nêu đặc điểm kiến trúc nhà ở truyền thống của Trung Quốc. 
Phân tích và vẽ hình minh họa. 

3,0 

 

1 

Đặc điểm:  
+ Bố cục mặt bằng lấy số gian làm đơn vị phát triển. 
+ Nhà ở tam – tứ hợp viện thường lấy sân viện làm đơn vị. 
+ Hướng nhà thường là hướng Nam. 
+ Vật liệu xây dựng thường dùng vật liệu có sẵn ở địa phương. 

1,0 

2 Phân tích 1,0 

3 Hình vẽ 1,0 

2          So sánh đặc điểm kiến trúc công trình Ấn Độ giáo xây dựng 
bằng đá chẻ ở Bắc Ấn và Nam Ấn. Vẽ hình minh họa. 

3,0 

 

1 

Giống nhau: 
+ Vật liệu xây dựng bằng đá chẻ. 
+ Công trình thường gồm 3 khối chính. 
+ Mặt bằng gồm các không gian xếp liền nhau trên 1 trục. 
+ Bên ngoài được chạm khắc. 

1,0 

2 

Khác nhau: 

Bắc Ấn Nam Ấn 

• Mặt đứng ngôi thần đường là 
những đường cong parabol 

• Đỉnh tháp có chum bất tử 
hình lãng bẹt 

• Mặt đứng luôn có hình kim 
tự tháp giật cấp 

• Đỉnh tháp có chum bất tử 
hình quả đào 

 

1,0 

3 Hình vẽ 1,0 

3        Phân tích đặc điểm bố cục kiến trúc nhà ở dân gian Nam Bộ. 
Vẽ hình minh họa. 

4,0 

 

1 

Đặc điểm bố cục kiến trúc nhà ở dân gian Nam Bộ: 
+ Vật liệu địa phương. 
+ Kiến trúc kế thừa “ngôi nhà 3 gian” truyền thống. 
+ Thường đặt theo hướng Nam đón gió mát. 
+ Gồm các loại nhà phổ biến: nhà có chái, nhà xếp đọi, nhà chữ 
đinh, nhà bát dần, nhà thảo bạt. 

2,0 

2 Hình vẽ 2,0 
 


