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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: 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 Nêu một số các dạng bố cục mặt bằng? Phân tích và vẽ hình minh hoạ? 3,0 

 Nêu một số bố cục mặt bằng 
- Bố cục dạng tuyến 
- Bố cục dạng tia 
- Bố cục tập chung 
- Bố cục dạng lưới 

Phân tích 
- Một bố cục dạng tuyến thường bao gồm nhiều không gian lặp lại 
giống nhau về hình thể, kích thước, chức năng 
- Bố cục dạng tia bao gồm một số tuyến và một không gian trung 
tâm 
- Bố cục tập trung bao gồm nhiều không gian liên hệ với nhau 
thông qua tính gần kề vật lý. Chúng có thể đối xứng qua trục, qua 
tâm. 
- Bố cục lưới bao gồm một hệ thống không gian liên hệ với nhau 
thông qua một cấu trúc lưới 3 chiều. 

Vẽ  hình minh họa 

1.0 
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1.0 
2       Vẽ sơ đồ liên hệ không gian chức năng cho một quán giải khát gồm 

có các không gian chức năng sau: lối vào chính, lối vào phụ, bãi xe máy,  
không gian caffe ngoài trời, không gian caffe có mái che, quầy pha chế, 
wc khách và nhân viên (sử dụng chung), sảnh nhập kho, kho chung, 
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. 
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Câu Nội dung Điểm 
3 Cho sơ đồ thể hiện dây chuyền công năng của một phòng đọc trong 

trường học có diện tích 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 
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