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

                                                                       Môn:  VẬT LÝ KIẾN TRÚC 2 
 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 
Câu Phần Nội dung Điểm 

1 

Liệt kê và phân tích các lưu ý khi sử dụng các giải pháp lam che nắng 2,5 

1 

Liệt kê được các giải pháp lam che nắng: 
- Lam gỗ, tre 
- Lam nhôm 
- Lam gạch thông gió 
- Lam sắt  
- Lam cắt CNC, cắt lazer 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

2 

Phân tích các lưu ý khi sử dụng từng loại lam 
- Lam gỗ, tre 
- Lam nhôm 
- Lam gạch thông gió 
- Lam sắt  
- Lam cắt CNC, cắt lazer 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

Phân tích các giải pháp kết hợp ánh sáng nhân tạo và cây xanh 2,5 
3 Sử dụng ánh sáng nhân tạo với cỏ 0,25 
4 Sử dụng ánh sáng nhân tạo với hoa 0,25 
5 Sử dụng ánh sáng nhân tạo với cây bụi, thấp 0,25 
6 Sử dụng ánh sáng nhân tạo với bụi cây cắt tỉa, tường cây 0,25 
7 Sử dụng ánh sáng nhân tạo với cây tầm trung, cây dẫn hướng 0,25 
8 Sử dụng ánh sáng nhân tạo với cây cao, cây bóng mát 0,25 
9 Vẽ hình minh họa tất cả phương pháp sử dụng ánh sáng nhân tạo 

với cây xanh 1,0 

2  

Thiết kế hình dáng phòng: 
 Tính thể tích phòng (V). 
 Chọn hình dáng phòng. 
 Kích thước phòng (HxBxL).                                              

 
0,5 
0,5 
0,5 

Tính được số hàng ghế. 
Cách bố trí các hàng ghế.            

0,5 
1,0 

Xác định độ dốc mặt nền.        0,5 
Vẽ hình: 

 Mặt bằng bố trí ghế. 
 Mặt cắt qua phòng 

 
0,5 
1,0 

 
 

 


