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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 08/01/2019 

                                       Môn: NGUYÊN LÝ TK KIẾN TRÚC 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 
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Nhà công cộng bao gồm các bộ phận chủ yếu: 

- Các phòng làm việc chính 

- Các phòng phụ 

- Các phương tiện liên hệ giao thông 

Nội dung chính trong các bộ phận: 

+ Các phòng chính: không gian mang tính chất quyết định chức năng đặc điểm sử 

dụng của công trình. 

 + Các phòng phụ: không gian thứ yếu phục vụ cho phòng chính.  

+ Các phương tiện liên hệ giao thông: hành lang, cầu thang, đường dốc thoải, nút 

giao thông, thang máy. 
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Trình bày và phân tích đặc điểm của nhà Công cộng: 

- Tính dây chuyền nghiêm ngặt: Nghiên cứu sự tìm hiểu nắm vững công năng, từ 

đó lập nên sơ đồ tổ hợp không gian – hình khối đáp ứng đặc thù của công năng đó 
với ngôn ngữ diện mạo riêng, phù hợp, tạo tính đa dạng cho hệ thống công trình. 

- Tính tầng bậc – hệ thống: Không chỉ phân loại theo từng tính chất dựa theo chức 

năng mà còn được phân loại theo hệ thống tầng bậc, được phân cấp thành những 

cấp độ từ thấp đến cao như sau: cấp cơ sở, cấp trung gian, cấp trung ương, cấp 
quốc gia. 

- Tính quảng đại quần chúng: Phục vụ chủ yếu đông đảo và quảng đại quần chúng 
nên cần quan tâm đến những tiện lợi cho quần chúng 

- Yêu cầu nghệ thuật Kiến trúc cao: Thường được xem như biểu tượng,hình ảnh 
đại diện quảng bá tôn vinh cho một thành phố hoặc quốc gia nên có yêu cầu cao về 

mặt hình tượng nghệ thuật, kiến trúc kết hợp được sự tiên tiến hiện đại và đậm đà 

bản sắc dân tộc. 5 

- Không gian – kết cấu đa dạng: Do nhà công cộng là một hệ thống chuỗi không 

gian phong phú phức hợp, còn các hình thức mái, ngăn che không gian lại phụ 

thuộc các yếu tố đó nên hệ kết cấu nhà công cộng rất đa dạng. 

- Tính lỗi thời sớm: Cần chú ý xu thế thiết kế kiểu vạn năng (không gian linh hoạt 
dễ thay đổi) hay đa năng (nhiều công năng trong một nhà) để công trình không bị 

lỗi thời và tiết kiệm thời gian khai thác sử dụng do công năng nhà công cộng 

thường thay đổi và sự tiến bộ khoa học kĩ thuật. 
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Tổng điểm câu 1 4,00 đ 
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- Mặt bằng đầy đủ không gian chức năng. 
- Đúng dây chuyền công năng 
- Đảm bảo diện tích  
- Hệ cột và trục  
- Kích thước đúng, đầy đủ 

Đúng nét vẽ kỹ thuật, đúng kiểu chữ kỹ thuật (tên và diện tích các khu chức năng, 

tên bản vẽ) 
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Tổng điểm câu 2 6,00 đ 

 
 

 


