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

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 06/6/2019 
                              Môn: PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN KIẾN TRÚC 

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

Câu Nội dung Điểm 

1 

- Nghiên cứu hồ sơ bản vẽ thiết kế hoặc vẽ ghi. 0,5 
- Lựa chọn tỷ lệ phù hợp với mục tiêu trình bày. 
- Lựa chọn chất liệu, vật liệu thể hiện phù hợp với tính chất và 
đặc điểm của công trình. 

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, chất liệu màu sắc. 

0,5 

- Nghiên cứu giải pháp thi công thích hợp. 
- Thực hiện gia công các khối và chi tiết. 0,5 

- Lắp ráp, liên kết hoàn thiện. 0,5 
Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2 

Giống nhau: 
- Cả hai loại bản vẽ đều dùng để thể hiện ý tưởng thiết kế kiến 

trúc. 
0,25 

- Nội dung cơ bản của hai loại bản vẽ đều phải thể hiện hình dáng 
của công trình kiến trúc, bao gồm phối cảnh và các hình chiếu 
của công trình. 

0,25 

Khác nhau:  
Bản vẽ kỹ thuật Bản vẽ sơ phác  

Đúng quy cách thể hiện của 
bản vẽ kỹ thuật. 

Không có quy cách cụ thể đối với bản 
vẽ diễn hoạ, đôi khi tuỳ vào cảm xúc 
của người vẽ. 

0,25 

Bản vẽ phải rõ ràng, đầy đủ 
thông tin về kích thước để có 
thể triển khai thi công. 

Bản vẽ sơ phác không yêu cầu phải 
đầy đủ thông tin về kích thước, chỉ 
cần thể hiện rõ ràng về ý tưởng kiến 
trúc. 

0,5 

Nét trong bản vẽ kỹ thuật phải 
đều và phân biệt rõ ràng giữa 
các loại nét. 

Nét trong bản vẽ sơ phác yêu cầu phải 
có sự nhấn thả để làm nổi bật hình 
khối kiến trúc. 

0,5 

Trong bản vẽ kỹ thuật, chỉ 
được sử dụng chữ kỹ thuật. 

Trong bản vẽ sơ phác, có thể sử dụng 
nhiều kiểu chữ khác nhau sao cho đẹp 
và phù hợp với cách diễn hoạ đã chọn. 

0,25 

   Vẽ hình minh hoạ: 
   Chọn 1 loại hình chiếu bất kỳ để thể hiện: mặt bằng, mặt đứng, phối 
cảnh,….  
   Quy mô tự chọn sao cho minh hoạ được các ý phân biệt bản vẽ kỹ 
thuật và bản vẽ sơ phác ý tưởng đã trình bày ở trên. 

0,5 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 
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Câu Nội dung Điểm 

3 

Vẽ đầy đủ nét và màu các thành phần.  
- Vẽ đúng tỉ lệ 
- Vẽ 3 loại cây mặt bằng 
- Vẽ lối đi 
- Vẽ vật liệu mái 

 
0,5 
0,75 
0,75 
0,5 

- Vẽ bóng 
- Phân biệt ánh sáng chính phụ 

0,5 
0,5 

- Diễn hoạ tone màu phù hợp, chất liệu màu hài hòa, đúng với các 
thành phần yêu cầu của đề bài. 0,75 

- Phủ màu diễn hoạ đẹp. 0,75 
Tổng điểm câu 3 5,0đ 
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