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BỘ XÂY DỰNG                 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 16/01/2019 
                                       Môn: CHUẨN BỊ KT KHU ĐẤT XD 

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

Câu Nội dung Điểm 

1 

Phương pháp mặt cắt Phương pháp đường đồng mức   

Vẽ mạng lưới mặt cắt ô 
vuông; Xác định cao độ mặt 
đất; Xác định cao độ thiết kế; 
Xác định cao độ thi công và 
tính khối lượng  

Trên mặt bằng có những đường đồng 
mức tự nhiên (hoặc cốt điểm) tiến hành 
vạch ra những đường đồng mức thiết kế 
dựa trên độ dốc cho phép, bảo đảm yêu 
cầu bố trí kiến trúc và thoát nước mưa.  

0.5 0.5 

Phương pháp mặt cắt đơn giản 
nhưng việc so sánh để chọn 
giải pháp hợp lý (về khối 
lượng đất) khó khăn.  

Phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, các 
ý đồ thiết kế được thể hiện chi tiết trên 
bản vẽ 

0.5 0.5 

Thường áp dụng khi địa hình 
đơn giản, khu vực xây dựng 
chạy thành dải hẹp 

Thường được áp dụng cho khu vực xây 
dựng, các bộ phận của đường phố, quảng 
trường 

0.25 0.25 

Tổng điểm câu 1 3,00 đ 

2 

Tra bảng để tính số điểm tại mỗi khu đất về các yếu tố: 
• Độ dốc trung bình    
• Cường độ chịu nén của đất   
• Độ sâu mực nước ngầm   
• Nước ngầm ăn mòn bê tông  
• Địa chất      
• Khí hậu 

 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

Tính tổng số điểm của Khu A 
Tính tổng số điểm của Khu B 

0.5 
0.5 

Kết luận khu đất được lựa chọn (khu có số điểm cao hơn)  

Tổng điểm câu 2 3,00 đ 

3 

Tính toán cao độ thi công tại các mắt ô lưới 0.5 
Tính toán vị trí đường không đào đắp đi qua các ô lưới và thể hiện trên 
hình vẽ 0.5 

Tính toán diện tích đào đắp các ô lưới 
• Ô số I 
• Ô số II 
• Ô số III 
• Ô số IV 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
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Tính hTB tại các ô đào đắp 
• Ô số I 
• Ô số II 
• Ô số III 
• Ô số IV 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

Tính toán khối lượng đào đắp tại các ô lưới: 
• Ô số I 
• Ô số II 
• Ô số III 
• Ô số IV 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

Tổng điểm câu 3 4,00 đ 
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