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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 26/08/2019 

                                            Môn: CẤU TẠO KIẾN TRÚC 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Trình bày định nghĩa: 
- Là phần đất nằm dưới đáy móng.  
- Tiếp nhận toàn bộ tải trọng của công trình thông qua đáy móng. 

 

 
0,5 
0,5 

Trình bày phân loại: 
           Nền móng được phân làm 2 loại: nền móng tự nhiên và nền 
móng nhân tạo. 

- Nền móng tự nhiên: là nền khi đặt móng trực tiếp lên nền đất 
mà nền đất đó đủ khả năng chịu tải. 

- Nền móng nhân tạo: là nền mà bản thân nền đất không đủ khả 
năng chịu tải, phải sử dụng biện pháp gia cường để làm tăng khả 
năng chịu tải của nền. 

 
0,25 

 
0,5 

 
0,5 

Trình bày yêu cầu kỹ thuật: 
- Cường độ chịu tải của nền móng lớn hơn ứng suất phát sinh ở 

đáy móng. 
- Đảm bảo ổn định, biến dạng không vượt quá phạm vi cho phép. 
- Không bị ảnh hưởng của môi trường (nước ngầm, đất trượt,…). 

 

 
0,25 

 

0,25 
0,25 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

Vẽ đúng dầm ở biên. 
Vẽ đúng dầm ở giữa. 

0,5 
0,5 

 
Vẽ đúng ô sàn các phòng chính. 
Vẽ đúng ô sàn ban công, lô gia. 

0,5 
0,5 

Vẽ đúng ô sàn vệ sinh. 
Vẽ đúng ô cầu thang. 

0,25 
0,25 

Nét thấy đúng qui cách kỹ thuật. 
Nét đứt đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 
0,25 

Ghi kích thước đúng qui cách kỹ thuật. 
Ghi trục định vị đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 
0,25 

Vẽ đúng cấu tạo dầm. 
Vẽ đúng cấu tạo sàn. 
Vẽ đúng cấu tạo tường. 

0,5 
0,5 
0,5 
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Vẽ đúng cấu tạo lan can. 
Vẽ đúng cấu tạo tay vịn. 

0,25 
0,25 

Vẽ đúng phần thấy của cửa. 
Vẽ đúng phần thấy của cột, lan can,… 

0,25 
0,25 

Đường nét đúng qui cách kỹ thuật. 
Vật liệu đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 
0,25 

Ghi kích thước, cốt cao độ đúng qui cách kỹ thuật. 
Ghi chú cấu tạo, ghi trục định vị đúng qui cách kỹ thuật. 

0,25 
0,25 

Tổng điểm câu 2 7,0đ 

 


