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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 
                                                                   Môn:  PHƯƠNG PHÁP THỂ HIỆN KIẾN TRÚC 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

- Nét dùng để thể hiện hình dáng vật thể, mảng màu dùng để thể hiện vật 
liệu, ánh sáng, hình khối của vật thể. 0,5 

- Phương pháp này chỉ dùng trong bản vẽ sơ phác để trình bày ý tưởng, 
không dùng trong bản vẽ kỹ thuật để thi công. 0,5 

- Giấy vẽ có thể là giấy trắng hoặc giấy can. 0,5 
- Vẽ nét trước hoặc vẽ mảng màu trước tuỳ ý. 
- Lưu ý: trong trường hợp thể hiện mảng màu bằng màu sáp, nếu vẽ màu 

sáp trước, thì bút kim hoặc bút chì sẽ không bám vào giấy được. 
0,5 

2 

Cây chỉ vẽ nét bao tán lá (cây đường viền): 
Là cách thể hiện cây chỉ có gốc cây và đường viền bao thể hiện hình dáng của 
cây trên mặt đứng hoặc phối cảnh. 
Mẫu cây minh hoạ 

  

0,25 

0,5 

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 

0,5 
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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. 
Mẫu cây minh hoạ 

 

0,25 

0,5 

Cây giới hạn bởi bố cục bản vẽ: 
Là cách thể hiện một phần của cây, bao gồm gốc cây, tán lá, cành cây, … và bị 
giới hạn bởi chiều cao hoặc chiều rộng bản vẽ. 
Mẫu cây minh hoạ 

  

0,25 

0,5 

3 

- Vẽ đầy đủ các thành phần bao gồm: thành phần kiến trúc, kích thước, trục 
định vị, ghi chú, tên bản vẽ. 2,0 

- Vẽ đúng quy cách của bản vẽ tỷ lệ 1/50: tường, cột có nét trát và đúng ký 
hiệu vật liệu, cửa đi, cửa sổ đúng quy cách, … 1,0 

- Vẽ đúng nét kỹ thuật. 1,0 
- Bản vẽ sạch đẹp, chữ số kỹ thuật đều đẹp, nét đẹp. 1,0 

 
 
 
 
 


