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  BỘ XÂY DỰNG                                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2017-2018 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 30/08/2018 

                                          Môn: KIẾN TRÚC NHẬP MÔN 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Bài viết bao gồm ba phần: mở bài, thân bài và kết luận; được trình bày 
đủ số lượng chữ, rõ ràng, sạch đẹp.  

 

Mở bài: Phần mở bài có ít nhất 2 câu: câu khái quát đề tài và câu luận 
đề. 
- Câu khái quát ở đầu đoạn mở bài, có chủ đề chính của bài viết với 
nội dung: Mối quan hệ giữa kiến trúc sư và các tổ chức, đơn vị, hay 
các cá nhân khác trong quá trình thiết kế công trình. Sau đó là một hay 
vài câu khác kết nối, dẫn dắt nội dung từ câu khái quát đến câu luận 
đề. 
- Câu luận đề ở cuối phần mở bài, nêu rõ quan điểm của người viết, 
đồng thời đưa ra những lý do chung nhất cho quan điểm đó trong câu 
luận đề này, có chứa các nội dung chính như: Chủ đầu tư; đồng 
nghiệp; cơ quan quản lý. 
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Thân bài: Phần thân bài bao gồm 3 đoạn văn. 
- Đoạn văn thứ nhất bắt đầu bằng câu chủ đề với nội dung: Mối quan 
hệ giữa kiến trúc sư với chủ đầu tư; 
- Sau câu chủ đề là những câu hỗ trợ cho nội dung được trình bày 
trong câu chủ đề và ví dụ minh họa cho nội dung đó. 
- Đoạn văn thứ hai bắt đầu bằng câu chủ đề với nội dung: Mối quan hệ 
giữa kiến trúc sư với các đồng nghiệp khác trong tổ chức tư vấn; 
- Sau câu chủ đề là những câu hỗ trợ cho nội dung được trình bày 
trong câu chủ đề và ví dụ minh họa cho nội dung đó. 
- Đoạn văn thứ ba bắt đầu bằng câu chủ đề với nội dung: Mối quan hệ 
giữa kiến trúc sư với các cơ quan quản lý. 
- Sau câu chủ đề là những câu hỗ trợ cho nội dung được trình bày 
trong câu chủ đề và ví dụ minh họa cho nội dung đó.  
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Kết luận 
- Phần kết luận bao gồm một câu kết, câu báo hiệu cho biết người viết 
sắp kết thúc bài luận, phải thể hiện được và khẳng định lại quan điểm 
của người viết đối với đề tài đã phân tích, có nội dung liên quan đến 
với nội dung: Mối quan hệ giữa kiến trúc sư và các tổ chức, đơn vị, 
hay các cá nhân khác trong quá trình thiết kế công trình. 
- Sau câu kết là một số câu mở rộng nội dung, quan điểm người viết. 
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Tổng điểm câu 1 5,0 đ 

2 
Bố cục hình vẽ cân đối  1,0 
Diện tích thể hiện đủ yêu cầu 1,0 
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Hình vẽ đúng nội dung yêu cầu 1,0 
Hình vẽ đúng đặc điểm riêng chủ đề 1,0 
Thể hiện được bút pháp 1,0 

Tổng điểm câu 2 5,0 đ 
 

 


