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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

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

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 26/08/2019 

                        Môn: LỊCH SỬ KIẾN TRÚC PHƯƠNG TÂY 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

a.Đặc điểm Đền Parthenon ở Hy Lạp Cổ đại:  

 Vật liệu xây dựng: đá, gỗ 

 Kết cấu, vật liệu: hệ khung cột-dầm-tường chịu lực bằng đá, vì 
kèo gỗ, ngói đá 

 Mặt bằng: hình chữ nhật đơn giản, tiếp cận từ nhiều hướng, cửa 
vào hướng Đông 

 Mặt đứng: nhiều cột, dung nhiều điêu khắc trang trí. 

 3 thức cột: Doric, Ionic, Corinth 

 Nghệ thuật: Chú trọng ngoại thất, trang trí mô phỏng kết cấu gỗ, 
nhiều điêu khắc, hiệu chỉnh thị sai, sử dụng tỉ lệ vàng, tỉ xích với 
con người (SV trình bày 2 trong số các đặc điểm nghệ thuật, mỗi 
đặc điểm 0,25 điểm 
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Vẽ hình thể hiển đúng các điểm đặc trưng của Đền Parthenon ở Hy Lạp 
Cổ đại, mỗi hình 0,25 điểm 

  
Ghi chú trên hình vẽ, mỗi hình 0,25 điểm 
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Tổng điểm câu 1 4,0đ 

2 

Giống nhau: 

- Hình khối: Cửa có nhiều nấc trang trí 

- Nội thất trang trí tinh xảo, dùng phù điêu, tranh vẽ 
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Câu Nội dung Điểm 

Nghệ thuật của kiến trúc 

Nhà thờRomansque 

-Hình khối  
o Quy mô nhỏ 
o Sử dụng cung nguyên 
o Mở ít cửa 

-Không gian: u tối 

-Trang trí: 

o Buồn tẻ, mang tính địa 
phương 

o Chú trọng nội thất hơn 
ngoại thất 

Nghệ thuật của kiến trúc  

Nhà thờ Gothic 

-Hình khối 
o Quy mô lớn 
o Sử dụng cung gãy 
o Mở nhiều cửa 

-Không gian: tràn ngập ánh sáng 

-Trang trí:  

o Huyền ảo, độc đáo, sáng 
tạo, kính màu. 

o Chú trọng nội thất và ngoại 
thất 
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Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

a.Tên phong cách kiến trúc Phục Hưng 0,5 

b. Kiến tạo:  

- Vật liệu: đa dạng: gạch, đá, gỗ, bê tông, kim loại… 

- Kết cấu:  
o Kế thừa kỹ thuật xây dựng giai đoạn trước 
o Sử dụng vòm, cung nguyên cho kết cấu chịu lực và cửa đi 

cửa sổ. 

- Mặt bằng:  
o Tổ hợp trên cơ sở trục hình học, hình kỷ hà, 
o Đối xứng. 

- Mặt đứng:  
o Đơn giản 
o Sử dụng thức cột Hy – La đã được tiêu chuẩn hóa 
o Dùng gờ chỉ băng ngang chia rõ tầng nhà. 
o Cung nguyên 
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c.Nghệ thuật:  

- Phong cách êm đềm duyên dáng, yên tĩnh; 

- Sử dụng vòm, cung tròn, elipse, 

- Chi tiết lan can con tiện 

- Tường nhà thô nhám… 

- Dùng đá, kim loại, các bức tranh lộng lẫy cho trang trí nội thất. 
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Tổng điểm câu 3 3,0đ 

 


