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            BỘ XÂY DỰNG                                                ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                        ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ĐẠI HỌC 

                                                              Môn:  NGUYÊN LÝ TK KIẾN TRÚC C.NGHIỆP 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

- Giải pháp ô cờ: 
Ưu điểm 
- dễ tổ chức giao thông và hạ tầng kỹ thuật 
- dễ phân chia lô đất 
Nhược điểm 
- lô đất rời rạc 
- không gian và hình thức kiến trúc đơn điệu hạn chế sự kết nối 

- Giải pháp linh hoạt: 
Ưu điểm 
- không gian và hình thức kiến trúc đa dạng có sự kết nối 
- nhiều không gian mở 
Nhược điểm 
- khó phân chia lô đất 
- khó tổ chức giao thông và hạ tầng kỹ thuật 
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 Sơ đồ minh họa giải pháp quy hoạch sử dụng đất daṇg linh hoạt 
Sơ đồ minh họa giải pháp quy hoạch sử dụng đất daṇg ô cờ 
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Tổng điểm câu 1 3,0 đ 

2 

Các bộ phận chức năng chı́nh của nhà sản xuất: 
 Bộ phận sản xuất 
 Bộ phận phụ trợ sản xuất 
 Bộ phận kho  

 

Sơ đồ dạng các bộ phận chức năng chính trong nhà sản xuất một tầng 
Mỗi một sơ đồ 0,5đ  

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 
Sơ đồ phân khu chức năng của nhà máy 
- Các thành phần chức năng 
- Phân khu theo vị trí MBTT 
- Ghi chú, thể hiện 
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Câu Nội dung Điểm 
Mặt bằng tổng thể của nhà máy lắp ráp ô tô TL 1/2000: 
- Khối công trình phù hợp:  
- Hình dạng 
Diện tích 
Phân khu chức năng rõ ràng 
- Nhà hành chính- phục vụ 
- Nhà sản xuất 
- Kho-phụ trợ-sân bãi 
- Hạ tầng kỹ thuật, cây xanh  
Giao thông hợp lý 
- Luồng hàng 
- Luồng người 
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Thể hiện bản vẽ rõ ràng, đúng quy cách, đẹp. 
- Tỉ lệ, đường nét 
-Ghi chú, kí hiệu 
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Tổng điểm câu 3 4,0 đ 
 


