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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: 27/08/2019 

                                       Môn: KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI NN 

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

Câu Nội dung Điểm 

1 

Những vấn đề quan tâm của xu hướng Hậu hiện đại: 

- Mối quan hệ giữa kiến trúc với số đông quần chúng 

- Mối quan hệ giữa kiến trúc đương đại với di sản kiến trúc 

- Mối quan hệ giữa hình thức kiến trúc và các môn nghệ thuật khác 

 

0,25 

0,25 

0,5 

Thủ pháp của kiến trúc Hậu hiện đại 

-Sử dụng hệ thống kiến trúc cổ điển Hy Lạp, La Mã 

-Thủ pháp pha trộn lai tạp 

-Thủ pháp vận dụng ngược đời các chi tiết của quá khứ 

 

0,5 

0,25 

0,25 

Đặc điểm thiết kế kiến trúc: 

- Sử dụng hình khối đơn giản, kỷ hà 

- Chú trọng công năng 

- Khai thác kiến trúc truyền thống Hy Lạp La Mã (tính lịch sử, gần 
gủi con người) 

- Sử dụng màu sắc hòa hợp kiến trúc mới và công trình cổ còn lưu 
lại trong đô thị (màu trắng, màu nâu gạch…) 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

0,5 

So sánh khác nhau:  

Hậu Hiện đại 

- Ít chú trọng công năng 

- Nhắc lại các chi tiết trang trí cổ 
điển, pha trộn lai tạp 

- Mối quan hệ kiến trúc với các 
môn nghệ thuật khác 

- Không quan tâm hài hòa cảnh 
quan đô thị 

Duy lý Italia 

- Chú trọng công năng 

- Hình khối kỷ hà, không trang 
trí cổ điển 

- Không quan tâm tới các môn 
nghệ thuật khác 

- Hài hòa cảnh quan đô thị 

 

0,25 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

Tổng điểm câu 1 5,0đ 

2 

Hạn chế: 

- Chí phí xây dựng cao 

- Ít chú ý tính lịch sử 

- Không quan tâm hài hòa cảnh quan đô thị 

- Đôi khi lấn át thiên nhiên 

 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

So sánh kiến trúc High-Tech với Deconstruction  



 

Trang 2/2 

Câu Nội dung Điểm 

Giống nhau: 

- Bối cảnh: từ những năm 1980 đến nay, kiến trúc Hiện đại bộc lộ 
nhiều hạn chế, kiến trúc sư tìm hướng đi mới 

- Hình thức kiến trúc 
▫ Sử dụng hình khối kỷ hà, ngôn ngữ của kiến trúc 
▫ Chú trọng biểu hiện hình thức kiến trúc 

- Ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào xây dựng 

- Không hài hòa thiên nhiên 

- Không quan tâm cảnh quan 

- Không quan tâm lịch sử 

-Khác nhau: 

 

0,5 

 

 

0,25 

0,25 

0,5 

 

0,25 

0,25 

 High Tech 

- Chú trọng công năng 

- Hình thức: hình tượng đắt tiền 

 

- Vật liệu cao cấp của các lĩnh 
vực khoa học khác 

- Cấu kiện sản xuất ở nhà máy, 
công trường là nơi lắp dựng 

Deconstruction 

- Ít chú trọng công năng 

- Hình thức: cách tân quá mức, 
đứt gãy đột ngột, động thái… 

- Vật liệu ngành xây dựng 

 

- Kỹ thuật xây dựng bình thường 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,25 

 

0,25 

Công trình 1: Deconstruction 

Công trình 2: High Tech 

0,5 

0,5 

Tổng điểm câu 2 5,0đ 

 


