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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:  THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                              (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu  Nội dung Điểm 
1 Phân loại nhà ở, nêu đặc điểm và vẽ hình minh họa cho từng loại? 3,0 
 Phân loại nhà ở 

Phân loại nhà ở theo các tiêu chí: 
+ Tính chất công năng: 

- Nhà ở nông thôn 
- Biệt thự 
- Nhà ở liên kế 
- Nhà chung cư 

+ Dựa trên số tầng nhà: 
- Nhà thấp tầng 
- Nhà nhiều tầng 
- Nhà cao tầng 

+ Đối tượng phục vụ và ý nghĩa xã hội: 
- Nhà cho người thu nhập cao 
- Nhà cho người thu nhập khá và trên trung bình 
Nhà cho người nghèo và dưới trung bình  
Đặc điểm 
Vẽ hình minh họa 

1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 
1,0 

2 Khu hành chánh của một trường học có các không gian chức năng chính 
như sau: 

- Sảnh 
- Phòng làm việc chung 
- Phòng khách 
- Phòng ban giám hiệu 
- Phòng họp 
- Khu vệ sinh (wc) 
- Kho  

Anh (chị) hãy vẽ sơ đồ mối liên hệ giữa các không gian chức năng đó? (tối 
thiểu 2 phương án) 

3,0 

 Vẽ lại đầy đủ các khu chức năng đã cho  
Bố trí vị trí các khu chức năng hợp lý  
Trình bày rõ ràng, sạch đẹp 

0,5 
2,0 
0,5 

3 
Cho sơ đồ dây chuyền công năng của một Quán café với diện tích như 
sau:(sơ đồ) 
Yêu cầu thiết kế: thiết kế sơ bộ mặt bằng TL 1/100 

4,0 

 Chuyển từ sơ đồ đã cho qua mặt bằng: 
-  Phân khu, đặt đúng vị trí các khu chức năng theo sơ đồ 

2,0 
1,5 
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Câu  Nội dung Điểm 
-  Ghi chú đúng và đủ các khu chức năng đã cho lên mặt bằng 

Bố trí các bộ phận liên quan: 
- Tường, cột 
- Cửa đi,cửa sổ 

Hoàn thiện: 
- Vẽ đúng tỷ lệ yêu cầu 
- Ghi chú trục, kích thước,..rõ ràng sạch đẹp 

0,5 
1,0 

0,5 
0,5 

1,0 
   0,5 

0,5 
 


