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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 

 

 

Trang 1/2 

BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                           Môn: NLTK KIẾN TRÚC DD VÀ CN 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án – Thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 
1      Quy luật của cái đẹp là gì? Có những thủ pháp nghệ thuật gì để 

nâng cao tính thẩm mỹ cho công trình. Phân tích và vẽ hình minh họa? 
3,0 

 + Quy luật cái đẹp: Cái đẹp trước hết là do phẩm chất các yếu tố 
trong kiến trúc có tính cân đối, hài hòa, tỉ lệ, nhịp điệu…mang lại.Các 
yếu tố này tăng giảm, biến đổi theo số lượng chất lượng hết sức linh 
hoạt theo nhiều điều kiện như khoảnh và khắc của không gian và thời 
gian, gam và nhịp của âm thanh và màu sắc.. 
+ Những thủ pháp nghệ thuật trong kiến trúc: 

o Thống nhất- biến hóa 
o Tương phản dị biến 
o Cân bằng ổn định 
o Vần luật nhịp điệu. 
o Hỗ trợ của các nghệ thuật khác 
o Điểm nhấn. 
o Quan điểm thẩm mỹ kiến trúc. 

+ Phân tích + hình vẽ: 

0.5 
 
 

 
1.5 

 
 
 
 
 

 
 

1.0 

2      Vẽ sơ đồ liên hệ cho một hội trường có các không gian chức năng 
sau: hành lang tiếp cận, phòng khán giả, sân khấu, kho, phòng chuẩn 
bị, wc (nam, nữ), sảnh đệm? 

3,0 

 - Sơ đồ: 
+ Đầy đủ thành phần công năng. 
+ Thể hiện được mối liên hệ giữa các không gian chức năng. 
+ Trình bày rõ ràng, đẹp. 

 

 
1,25 
1,25 
0,5 
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Câu Nội dung Điểm 
3       Cho sơ đồ thể hiện dây chuyền công năng của một lớp mẫu giáo với 

diện tích được cho như sau: 
4,0 

 - Hệ cột và trục  
- Mặt bằng đầy đủ không gian chức năng. 
- Đảm bảo diện tích 
- Qui cách bản vẽ kỹ thuật 

 

1,0 
1.0 
1,0 
1,0 

 


