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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 02/01/2020 

                         Môn: KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI NƯỚC NGOÀI 

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

Câu Nội dung Điểm 

1 

So sánh xu hướng Hiện đại mới và Công năng chủ nghĩa (kiến trúc Hiện 
đại) 

-Giống nhau: 

▫ Hình khối kỹ hà, đơn giản 
▫ Đề cao công năng 
▫ Cập nhật thành tựu khoa học kỹ thuật , vật liệu mới 

-Khác nhau: 
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 Hiện đại mới 

- 1985 đến nay 

- Hài hòa thiên nhiên. 

 

- Phát huy truyền thống văn 
hóa nghệ thuật của địa 
phương, dân tộc 

- Không gian mới, hòa hợp nội 
ngoại thất, khai thác ánh sáng 
bóng đổ…. 

Công năng chủ nghĩa 

- Nửa đầu thế kỷ XX 

- Không chú trọng hài hòa thiên 
nhiên 

- Không quan tâm tính địa phương 
dân tộc 

 

- Ít chú trọng yếu tố tạo hình, không 
gian đơn giản 
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Giải thích lời nhận định: 

- Kiến trúc Hiện đại mới kế thừa những giá trị cốt lõi của kiến trúc 
Hiện đại (hình khối, công năng, vật liệu kỹ thuật) 

- Kiến trúc Hiện đại mới khắc phục những hạn chế của kiến trúc Hiện 
đại (dân tộc, địa phương, thiên nhiên, thẩm mỹ nghèo nàn) 
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Khuynh hướng sáng tác: 

- Không gian mới: kiến tạo không gian đặc sắc,sáng tạo 

- Lãng mạn, trữ tình: ngôn ngữ hình khối, gắn kiến trúc cảnh quan 
thiên nhiên tạo thẩm mỹ mới 

- Bản địa mới: tính địa phương, dân tộc, khu vực 
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Tổng điểm câu 1 5,0đ 
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Câu Nội dung Điểm 
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Công trình 1: Nhà thờ trên mặt nước 

Công trình 2: Ngọn đồi đức Phật 

Nêu tên kiến trúc sư Tadao Ando 
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Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp kiến trúc sư Tadao Ando: 

- Quê quán Nhật Bản 

- Chưa từng học trường lớp về kiến trúc 

- Đạt giải Pritzker 1995 

0,5 

Đặc điểm trong thiết kế kiến trúc của kiến trúc sư Tadao Ando 

-Sử dụng những hình thức hình học của kiến trúc truyền thống 

-Thủ pháp "cắt cảnh" 

-Khai thác yếu tố ánh sáng của văn hóa truyền thống 

-Khai thác các đặc tính thẩm mỹ của văn hóa truyền thống 
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Trình bày nguyên nhân: 

- -Nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản: 
▫ Văn hóa phi vật chất và tính dễ chấp nhận cái mới 
▫ Tính tạm thời 
▫ Tôn thờ thiên nhiên và tinh thần kiệm ước 
▫ Triết học cộng sinh 

- -Tính chất đặc biệt của xã hội Nhật Bản: 
▫ Xã hội đông đúc 
▫ Sự bùng nổ kinh tế 

- -Tính đặc thù của kiến trúc Nhật Bản: 
▫ Không có truyền thống đô thị 
▫ Không xây dựn vì sự vĩnh cữu 

- -Kỹ thuật công nghệ phát triển cao: 

Quốc gia trong nhóm dẫn đầu thế giới công nghệ 
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Công trình 1: Ngôi đền nước 

Công trình 2: Bảo tàng rừng mộ 
Nêu tên kiến trúc sư Tadao Ando 
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Tổng điểm câu 2 5,0đ 

 

 

 

 

 


