
 

Trang 1/1 

            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 

 

 

Trang 1/2 

BỘ XÂY DỰNG                                               ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                       Môn: KỸ THUẬT THI CÔNG 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Ý Nội dung Điểm 
 

  2,5 đ 

a 
 

Các loại công trình đất: 
- Dạng vĩnh cửu: như đắp nền đường bộ, đập đất, kênh mương, đê  
- Dạng tạm thời: là loại công trình chỉ phục vụ trong thời gian xây 

dựng như hố móng, rãnh đường ống, đường tạm 

1,0 

1 

b Các dạng thi công đất: 
- Đào: là hạ độ cao mặt đất tự nhiên xuống độ cao thiết kế  
- Đắp: là nâng độ cao mặt đất tự nhiên lên độ cao thiết kế 
- San: là làm phẳng mặt đất (gồm cả đào và đắp)  
- Bóc: bóc bỏ lớp đất mặt  
- Lấp: lấp đất hố móng, lấp ao hồ, lấp rãnh. 

             - Đầm: đầm nền đất mới đổ cho đặc chắc. 

1,5 

 

  2,5 đ 

a Bố trí các tấm ván khuôn trong phạm vi bản + chu vi trên mặt bằng 0,5 

b Vẽ mặt cắt A-A – thể hiện hệ ván khuôn 1,5 

2 

c Ghi chú đủ các bộ phận đã vẽ 0,5 

  2,5 đ 

- Bố trí mặt bằng sao cho tâm của hố móng 1 và tâm của điểm treo buộc 
2 và tâm của tiết diện chân cột 3 phải nằm trên đường tròn có bán kính 
RT 

0,75 
a 

- Khi cẩu lắp, chân cột luôn luôn cố định, còn cần trục thì vừa kéo cáp 
nâng cột kết hợp quay tay cần cho đến khi cột ở vị trí thẳng đứng, thì 
nâng cột lên thêm một đoạn, rồi tiếp tục quay tay cần đưa cột vào vị trí 
lắp dựng 

0,75 

3 

b 

 

1,0 



 

Trang 2/2 

Câu Ý Nội dung Điểm 
  2,5 đ 

- Tại B 

200
1

100
5,0

AB dài chiêu
AB chênh đôiAB ===    0,5 

Suy ra độ chênh 
200
1AB = chiều dài AB, tức mmm 02.020

200
4000

===  

Vậy cao độ tại B được suy ra từ A: 0.00 - 0.02 = - 0.02m 
 

1,0 

4 

 
- Tại C 

200
1

100
5,0

 BCdài chiêu
 BCchênh đôiBC ===  

Suy ra độ chênh 
200
1BC = chiều dài BC, tức mmm 03.030

200
6000

===  

Vậy cao độ tại C được suy ra từ cao độ tại B: -0.02 + (-0,03) = - 0.05m 

1,0 

 


