BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC

Môn: VẬT LIỆU KIẾN TRÚC & TKĐT
(Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang)

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Câu

Nội dung
Các thành phần cấu thành không gian
- Từ góc độ cấu tạo, không gian đô thị được cấu thành bởi 3 bình diện cơ bản:

Điểm
3.5
0.25

•

gồm bình diện nền,

0.25

•

bình diện thẳng đứng

0.25

•

bình diện trên cao.

0.25

+ Bình diện nền:
• tức là mặt đất,
• sự cấu thành hình thái của nó bao gồm:

0.25

 đường sá,
0.25

 quảng trường,

0.25

 cây xanh và mặt nước, v.v…

0.25

+ Bình diện thẳng đứng:

1

• Là giới hạn theo chiều đứng tập hợp bởi các mặt đứng kiến trúc,

0.25

• nó phản ánh lịch sử và văn hóa của đô thị,

0.25

• nó ảnh hưởng đến tỷ lệ và tính chất của không gian.

0.25

+ Bình diện trên cao:
• là phần đỉnh giới hạn bên trên của các bình diện thẳng đứng,

0.25

• nó là bình diện biến hóa phong phú nhất, tự nhiên hóa nhất

0.25

• là bình diện có thể tạo điều kiện tự nhiên.

0.25

Mô tả cảm thụ thị giác

1.5

+ Tỉ lệ 1:4: Cảm giác không gian trống trải, không có giới hạn, không quan sát

0.5

được các chi tiết của công trình kiến trúc.
+ Tỉ lệ 1:2: Cảm giác được sự giới hạn của không gian, các chi tiết kiến trúc hiện

0.5

lên rõ ràng và dễ hài hòa với không gian.
+ Tỉ lệ 1:1: Cảm giác không gian bị giới hạn mạnh, đóng kín, các chi tiết của công

0.5

trình kiến trúc dễ gây cảm giác áp chế với không gian.
Tổng điểm câu 1

Trang 1/2

5.0 đ

Nội dung thuyết minh Thiết kế đô thị trong đồ án Thiết kế đô thị riêng

5.0

Nội dung 1: Sự cần thiết

0.5

Nội dung 2: Mục tiêu cần đạt được

0.5

Nội dung 3: Những nguyên tắc cơ bản trong thiết kế đô thị

0.5

Nội dung 4: Phân tích các yếu tố hiện trạng có tác động đến thiết kế đô thị

0.5

Nội dung 5: Đề xuất thiết kế đô thị khung

0.5

Nội dung 6: Phân vùng kiến trúc cảnh quan

0.5

Nội dung 7: Nội dung hướng dẫn thiết kế kiến trúc cảnh quan và kỹ thuật đô thị.

0.5

Nội dung 8: Dự thảo quy chế quản lý kiểm soát phát triển

0.5

Nội dung 9: Tổ chức thực hiện và chuyển giao

0.5

Nội dung 10: Kết luận

0.5

Nội dung 11: Phụ lục

0.5

2

Tổng điểm câu 2

Trang 2/2

5.0 đ

