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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 10/08/2020 

                                     Môn: VẼ KỸ THUẬT 

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

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1  

Tìm được hình chiếu của điểm A 0.5 

Tìm được hình chiếu của điểm B 0,5 

Nối các hình chiếu cùng tên 0,5 

Nhận xét 0,5 

Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2  

Gắn M1 lên hình chiếu đứng của một đường thẳng và song song 
với trục Ox. 

0,5 

Dóng lên P1 tìm hình chiếu H1 và M1. 0,5 

Kẻ đường thẳng qua M2 và H2. 0,25 

Dóng xuống P2 tìm hình chiếu G2. 0,25 

Trình bày các bước thực hiện. 0,5 

Tổng điểm câu 2 2,0đ 

3  

Thể hiện đúng, đủ phần cột 

 

Thể hiện đúng, đủ phần tường xây 

Thể hiện đúng, đủ phần tam cấp 

Thể hiện đúng, đủ phần cửa đi 

Thể hiện đúng, đủ phần cửa sổ 

Thể hiện đúng, đủ phần trát tường 

Thể hiện đúng, đủ ký hiệu vật liệu xây 

Thể hiện đúng, đủ ký hiệu gạch lát nền 

Thể hiện đúng, đủ cốt cao độ, ghi chú 

Thể hiện 2-3 đường kích thước,  

Thể hiện đúng, đủ trục định vị 

Đúng quy cách kỹ thuật về đường nét, chữ số, kích thước 

Tổng điểm câu 3 3,0đ 

4  Xác định đúng vị trí tường, cột, cửa. 0,5 
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Xác đúng đúng kích thước và vị trí tam cấp, hành lang, bồn hoa. 0,5 

Thể hiện vật liệu tường, cột, nét trát đúng quy tắc. 0,5 

Thể hiện vật liệu nền, cao độ, tên phòng. 0,5 

Thể hiện từ 2-3 đường kích thước. 0,5 

Thể hiện đường nét, chữ số, kích thước đẹp, đúng qui cách. 0,25 

Thể hiện trục định vị. 0,25 

Tổng điểm câu 4 3,0đ 

 


