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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:  NGUYÊN LÝ CBCN MAC-LÊNIN 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 
- Định nghĩa vất chất của Lênin 1,00 
- Phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học với khái niệm vật 
chất được sử dụng trong các khoa học chuyên ngành. 0,75 

- Thuộc tính cơ bản của mọi tồn tại vật chất là tồn tại khách quan. 0,75 
- Vật chất (dưới hình thức tồn tại cụ thể của nó) là nguồn gốc của 
cảm giác, ý thức. 1,00 

- Ý nghĩa:  
   + Khắc phục hạn chế của chủ nghĩa duy vật cũ. 0,50 
   + Khắc phục hạn chế của chủ nghĩa duy tâm trong vấn đề xã hội. 0,50 

Câu 1 
(5,0 đ) 

   + Khẳng định khả năng nhận thức của con người trong quá trình 
phản ánh hiện thực khách quan. 0,50 

+ Phủ định: sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác hoặc sự thay thế 
hình thái tồn tại này bằng hình thái tồn tại khác của cùng một sự vật 

0, 5 
 

+ Phủ định biện chứng có 2 đặc điểm: 
     - Tính khách quan 
    - Tính kế thừa 

0, 5 
 

 
+ Phủ định của phủ định:  

     - Sự vật phát triển có tính chu kỳ. Để thực hiện một chu kỳ phát triển 
sự vật phải trải qua hai lần phủ định. Phủ định lần 1, tạo ra cái đối lập với 
cái khẳng định ban đầu. Phủ định lần hai (phủ định của phủ định) tái hiện 
lại cái ban 
 đầu nhưng đạt tới trình độ cao hơn 

 
1,00 

 
 

   - Phủ định biện chứng có tính kế thừa những yếu tố tích cực nên phủ 
định của phủ định ngày càng hoàn thiện, xu hướng đi lên theo đường 
xoáy ốc 

1,00 
 

     - Đường xoáy ốc thể hiện tính chất phát triển là: tính kế thừa, tính lặp 
lại và tính tiến lên vô tận từ thấp đến cao 

     
1,00   

+ Ý nghĩa:  
  - Khẳng định niềm tin vào xu hướng phát triển tiến lên của cái mới, cái 
tiến bộ thay thế cái cũ, lạc hậu 0,50 

Câu 2 
(5,0 đ) 

      - Cái mới ra đời trên cơ sở cái cũ, kế thừa yếu tố tích cực của cái cũ. 
Tránh phủ định sạch trơn, hoặc kế thừa nguyên vẹn cái cũ 0,50 

 


