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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

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

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 04/6/2019 

                                       Môn: NGUYÊN LÝ TK KIẾN TRÚC 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                       (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
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+ Khái niệm về quy luật của cái đẹp: Cái đẹp trước hết là do phẩm 

chất các yếu tố trong kiến trúc có tính cân đối, hài hòa, tỉ lệ, nhịp 

điệu…mang lại. Các yếu tố này tăng giảm, biến đổi theo số lượng chất 

lượng hết sức linh hoạt theo nhiều điều kiện như khoảnh và khắc của 

không gian và thời gian, gam và nhịp của âm thanh và màu sắc. 

+ Để nâng cao tính thẩm mỹ cho công trình kiến trúc cần áp dụng 

những thủ pháp nghệ thuật sau: 

o Thống nhất- biến hóa: Thống nhất có nghĩa là hợp lại thành một 

khối, có chung một cơ cấu tổ chức... Biến hoá: thay đổi khác đi, 

thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. 

o Tương phản dị biến: Tương phản là sự biến hóa đến mức tạo ra 

một sự cách biệt, sự đối chọi thậm chí trái ngược giữa hai thành 

phần về về hình dáng, kích thước, vật liệu, màu sắc…Dị biến hay vi 

biến là sự thay nhỏ, từ từ để chuyển hướng người quan sát mà 

không gây đột ngột, khó chịu 

o Cân bằng ổn định: Cân bằng là một trạng thái ngang nhau, tương 

đương với nhau. Cân bằng thường làm cho kiến trúc ổn định. Ổn 

định là một trạng thái đứng yên, không chuyển động của hình khối 

công trình. 

o Vần luật nhịp điệu: Kiến trúc có các bộ phận, các bộ phận này 

được bố trí, sắp xếp theo một luật, điệu sẽ tạo ra được một công 

trình giàu cảm xúc. 

o Hỗ trợ của các nghệ thuật khác: Tùy vào thể loại công trình ta có 

thể kết hợp với các nghệ thuật khác nhau để làm tăng khả năng 

truyền cảm, tạo sắc thái riêng, để diễn tả ý đồ tác giả trong thiết kế 

kiến trúc 

o Điểm nhấn: Điểm nhấn là để tạo phần trọng tâm, tạo sức hút thị 

giác, tạo nhân tổ hợp kiến trúc, tức sự bắt mắt, hấp dẫn… 

Quan điểm thẩm mỹ kiến trúc: Hiện nay có nhiều quan điểm về thẩm 

mỹ  kiến trúc và người ta hay kết hợp nhiều yếu tố để tạo nên vẽ đẹp đặc 

trưng 
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Tổng điểm câu 1 4,0đ 
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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 6,0đ 

 


