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            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 
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            BỘ XÂY DỰNG                                         ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                  ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                            Môn: ĐƯỜNG LỐI CM ĐẢNG CSVN 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                               (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
  

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 
(5 điểm) 

MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
   a/. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa: …Cải biến nước ta 
thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện 
đại,…dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 
   b/. Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
    Một là, công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức:.... 
   Hai là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc 
tế:.... 
   Ba là, lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự 
phát triển nhanh và bền vững:..... 
   Bốn là, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa:...... 
   Năm là, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng 
kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ 
môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học:..... 
* Trình bày có diễn đạt và phân tích nội dung quan điểm trên. 

 
0.5 

 
 

4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

0,5 

Câu 2 
(5 điểm) 

QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ 
THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
- Nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn các quy luật 

khách quan của kinh tế thị trường: ...... 
- Bảo đảm tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế 

kinh tế, giữa các yếu tố thị trường và các loại thị trường:..... 
- Kế thừa có chọn lọc thành tựu phát triển kinh tế thị trường của 

nhân loại và kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn đổi mới ở nước 
ta:......... 

- Chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn 
quan trọng:...... 

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực và hiệu quả 
quản lý của Nhà nước:...... 
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