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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: 12/08/2020 

                          Môn: PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN KIẾN TRÚC 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 03 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

Dụng cụ: 

- Giấy trắng, không láng bóng hoặc quá nhám, có khả năng hút 

mực. 

- Bút chì, tẩy chì, thước, bảng vẽ. 

- Bút kim (bút mực). 

- Bút trắng (có thể có hoặc không). 

0,5 

Trình tự thực hiện: dựng chì, vẽ mực, kiểm tra. 

Đối với bản vẽ kỹ thuật: 
- Dựng chì: vẽ bằng nét mờ và mảnh. 0,25 

- Vẽ mực: vẽ nét theo trình tự: nét mảnh, nét đứt, nét chấm 

gạch, nét thấy, nét cắt. Vẽ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải 

tuỳ theo ánh sáng và thói quen. 

0,25 

- Kiểm tra: kiểm tra lại đã đủ các nét thể hiện vật thể chưa và 

các nét đã đủ độ đậm và đúng nét vẽ kỹ thuật chưa. 
0,25 

Đối với bản vẽ diễn hoạ: 
- Dựng chì: vẽ bằng nét mờ và mảnh. 0,25 

- Vẽ mực: Vẽ bằng nét diễn hoạ, nhấn nhá rõ ràng, không nhất 

thiết theo trình tự. 
0,25 

- Kiểm tra: kiểm tra xem đã đủ các nét thể hiện vật thể chưa và 

các nét đã đủ độ đậm chưa. 
0,25 

Tổng điểm câu 1 2,0đ 

2 
Cây chỉ vẽ nét bao tán lá (cây đường viền): 

Là cách thể hiện cây chỉ có đường viền bao thể hiện hình dáng của 
0,25 
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Câu Nội dung Điểm 
cây trên mặt bằng, có thể thể hiện góc cây hoặc không. 

Mẫu cây minh hoạ 

 

0,25 

Cây có thân, cành và lá: 

Là cách thể hiện cây chi tiết hơn, bao gồm gốc cây, cành cây và 

những tán lá. 

Mẫu cây minh hoạ 

 

0,25 

0,25 

Cây xương: 

Là cách thể hiện cây bằng nét, chỉ thể hiện gốc cây và cành cây, đôi 

khi có cách điệu một vài hình ảnh lá cây, có thể có đường viền hoặc 

không. 

 

Mẫu cây minh hoạ 

 

0,25 

0.25 
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Câu Nội dung Điểm 

Mẫu cây mặt bằng với cây và bóng đổ minh hoạ 

         

       

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3 

Vẽ đầy đủ nét và màu các thành phần.  

- Vẽ đúng tỉ lệ 

- Vẽ 3 loại cây mặt đứng 

- Vẽ vật liệu mái 

- Vẽ chi tiết phụ họa 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


